
 
 :העבודות הבאותצוע ילבהצעות זמינה בזה מ

 החלפת והתקנת מדי מיםביצוע  – 20/100מכרז מספר 

 

  תנאי סף:

תאגידים רשאים להציע הצעותיהם ולהתחייב לבצע באחריותם המלאה, את כל המתחייב במסגרת המכרז, 

 :באיםתנאים הועומדים ב אשר להם ניסיון מוכחו/או עוסק מורשה,  בישראל הרשומים כדין

 . במסמכי המכרז למכרז, כמפורטערבות בנקאית  .1

השנים ( 5) בחמש בעצמוביצע  מציעמסמכים המעידים על כך שהעל המציע להגיש  –קודם  ןניסיו .2

 3-רלוונטיות כדלהלן: תכולת כל אחת מ עבודות (3שלוש )לפחות שקדמו להגשת המכרז האחרונות 

מדי מים  8,000או התקנות מדי מים בהיקף שנתי של לפחות  /העבודות הנ"ל, הייתה החלפת מדי מים ו

 בשנה בכל תאגיד מים/רשות מקומית. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המציע להיות בעל ניסיון הן בהחלפת מדי מים והן בהתקנת מדי 

לכל  המונהרשות מקומית תאגיד מים/ העבודות הנ"ל עבור 3מים. על המציע לצרף אסמכתאות לביצוע 

אין צורך בהגשת מסמכים, אלא  –בתי אב. במידה והעבודה הקודמת בוצעה עבור מיתב  40,000הפחות 

 א'.  1יש לציין את מספר המכרז ואת מהות העבודה בנספח 

 
 א' לגבי כל אחת מהשנים הרלבנטיות.  1על המציע למלא את נספח 

 1טית על היקפי עבודה שצויינו בנספח ב' מהרשות הרלבנ 1המציע יצרף אישור בנוסח המפורט בנספח 

 א' לגבי כל אחת מהשנים הרלבנטיות. אישור בנוסח אחר לא יתקבל.

המוצע, המוכיחים כי במהלך חמש השנים  מנהל הפרויקטעל המציע לצרף להצעתו קורות חיים של  .3

 בניהול ישיר או עקיף של עובדי שטח.שנות ניסיון  3מינימום  האחרונות,  הוא בעל

החברה, השותפות ו/או , בדבר רישום 2ומסמכים המפורטים בדוגמת נוסח נספח אישור עו"ד או רו"ח  .4

התאגיד כדין )תעודת התאגדות ותקנון(, זהות בעלי המניות ושעור אחזקתם בתאגיד, שמות מורשי 

 . החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם

מוסמך מטעם המציע  על מסמכי ההצעה שחתםתתף אישור עו"ד או רו"ח של המשתתף, לפיו המש .5

 .3כדוגמת הנוסח המפורט בנספח   –לחתום על מסמכי ההצעה נשוא מכרז זה  

וכל  1976 –אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  .6

)להלן: "תקנות חובת  1993 –בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  6אישור אחר כמתחייב מהוראות סעיף 

 .המכרזים"(

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. .7



 
הנדרש  ןמכתבי המלצות כמפורט להלן, לכל אחד מהפרויקטים אותם ציין המציע במענה לניסיו 3 .8

  .(3בתנאי הסף )סעיף 

שאי להביא המלצה אחת בלבד מכל רשות / גוף ציבורי. על ההמלצות להיות חתומות ע"י כל מציע ר

 המנהל שהיה אחראי לפעילותו של הפרוייקט בגוף הממליץ. 

. נוסח המלצה אחר 11כנספח בנוסח המצורף על המציע להחתים את הארגונים בהם עבד על המלצה 

 לא יתקבל.

לך הבדיקה וההערכה לאנשי הקשר בגופים הממליצים מיתב שומרת לעצמה את הזכות לפנות במה

ו/או לכל גורם מוסמך בגופים אלה ו/או לבצע כל בדיקה אחרת שתמצא לנכון, בכדי לקבל הבהרות 

 .להמלצות שיוגשו במסגרת המכרז ו/או לבחון את תוקף המצגים שהוגשו

 . ISO 9001על המציע לצרף תעודת  .9

 

  –עונה על כל הדרישות המפורטות לעיל אשר אינה  הצעהינן תנאי סף יסודיים ומובהר כי כל הדרישות האמורות, ה

 דון כלל.ילא ת

 

 :  מידע כללי

  .אופציות בנות שנה אחת או חלק ממנה 4מועד חתימת ההסכם+מ חודשים 12משך ההתקשרות:  •

ילות בתיאום ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ותנאיו ללא תמורה במשרדי החברה בשעות העבודה הרג •

)יעל שאוס אפרת/מיטל פיינר שומחייב(.  לצורך קבלת מסמכי המכרז ימסור  03-9395553/667טלפוני מראש 

 המבקש פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן מכרזים, בין השאר, למשלוח מכתבי הבהרה באם יהיו כאלו.

  13:00בשעה  2020.03.01ום עד י, 2לתיבת המכרזים שבקומה  -את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  •

 במעטפה סגורה.

 מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר. •

 מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל. 

       

 עו"ד ירון מזרחי       
 מנכ"ל                             

 


