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 מכרז להתקשרות בהסכמי מסגרת  -20154/מס'  מכרז פומבי 

 לביצוע עבודות מים ועבודות ביוב בעיר טייבה

שיקום ופיתוח  ביצוע עבודותלהתקשרות בהסכמי מסגרת ליוב פלגי השרון מזמין בזה הצעות תאגיד המים והב

העבודות המתוכננות לביצוע יתמקדו בשתי שכונות בעיר  ..(להלן :העבודות)בעיר טייבהלרשת המים והביוב 

 טייבה:שכונה מזרחית ושכונת ואדי חמדאן.

אין החברה . אולם מובהר בזאת כי ₪מיליון  30 -בכוונת החברה לבצע עבודות (מים ו/או ביוב)  בהיקף של כ

  .בקשות לביצוע עבודותקצב אחיד של עבודות שתוזמנה ו/או להסופי של ה פןהיק מתחייבת לגבי

כל עילה לתביעה באם למציע שיזכה  ואין חברה ברשות ה בהתאם לתקציבים המאושרים שיהיותוזמנה עבודות 

 תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבה.העדר תבוצענה עבודות בגלל תוזמנה ו/או לא 

בכל פרויקט שימסר לביצוע למציע הזוכה יבוצעו במקביל עבודות מים וביוב ולפיכך על הקבלן להיערך בהתאם 

 ולתכנן את עבודתו בהתאם על מנת לעמוד בלוחות הזמנים

 תכולת העבודה כוללת עבודות שיקום מדרכות, והחזרת מצב לקדמותו.

עבור ביצוע עבודות מים ו/או ה לתשלום למציע שיזכה המכרז הינו מכרז מסגרת המכיל כתב כמויות למחירי יחיד

. הזמנת עבודה תכלול תיק תוכניות שלם לביצוע הכולל כתבי מפעם לפעםהחברה  תזמין  עבודות ביוב  אשר

 כמויות מפרטים טכניים ותוכניות, והכל  ע"פ שיקול דעתו הבלעדית של תאגיד המים והביוב פלגי שרון.

למחירי העבודות המפורטות בכתב הכמויות המצורף להסכם  אחוז הנחהלהגיש  במסגרת המכרז נדרש המציע

 ההתקשרות.

המתחילה מיום החתימה ע"י ת ההתקשרות התקשרות תחשב כהסכם מחירים למשך תקופהמובהר בזאת כי 

 . הצדדים

 הגשת ההצעה  

 הבאים:  להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים רשאיםתנאי סף: 

צעה שלא תוגש החברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). (אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד  .1

   . תיפסל -כאמור 

של שלוש שנים רצופות בעבודות תשתיות צנרת מוכח המעוגן באסמכתאות  (הגוף המציע בלבד)  ניסיוןבעל הינו  .2

תשתיות ) פרויקטים, לפחות, בתחום 3שלושה (וביצע  ברשויות מקומיות או תאגידי מים וביוב מים ו/או ביוב

 .) השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה5, אשר הושלמו במהלך חמש (צנרת המים ו/או הביוב

למען הסר כל ספק, כי  ,לפחות 4-ב' 400 לני מתאים לביצוע העבודה, מסוגהינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קב .3

  , תביא לפסילת המשתתף.אי המצאת אישור כאמור

-ו 2013(שתים עשרה מליון שקלים חדשים) לפחות, בכל אחת מהשנים  ₪ 12,000,000בעל מחזור כספי של  .4

  תביא לפסילת המשתתף. מתאים אי המצאת אישור  הנובעת מביצוע עבודות צנרת ו/או תשתיות מים. 2014



 

 

 
 

אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק  ומנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש ל .5

 הנ"ל.

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין  .6

 שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה שיש עמה קלון . עבירה מסוג של מתן 

לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנה שקדמה  .7

 למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  

 :ופרטי הליך המכרז לוחות זמנים

לזכות תאגיד פלגי השרון  ש"ח כולל מע"מ בהמחאה 3,000ניתן לרכוש מסמכי המכרז תמורת  : רכישת מסמכים

 בין השעות  12/08/2015 רביעיכפר סבא החל מיום  22(התשלום לא יוחזר) במשרד התאגיד  ברח' התע"ש 

 9:00-14:00 . 

אולם הישיבות בעיריית טייבה רחוב ב 18/08/2015 -ישיבת הבהרות וסיור קבלנים יתקיימו ב :סיור קבלנים

 חובה.אינה  –מובהר כי ההשתתפות בישיבת ההבהרות  .10:000בשעה  אלבלדיה. 

ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז, הערבות וכל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז יש להכניס  את: מועד הגשה

סת המעטפה לתיבת המכרזים אשר למעטפה הרשמית של ועדת המכרזים ולהגיש במסירה אישית בלבד ע"י הכנ

 .12.00בשעה  06/09/2015–כפר סבא , לא יאוחר מ  22במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש 

 .09-7655529-לשאלות ופרטים יש לפנות בפקס  בלבד למשרדי החברה 

 

 יו"ר הדירקטוריון

 צביקה צרפתי

                                                                                               


