
 
 בס"ד

 עבודות מדידהביצוע ל :0202-01 נאי מכרז מס'ת
ואשר   ,2001  -א  חוק תאגידי מים וביוב, התשס"  מכוח"( הינו תאגיד שהוקם התאגיד"להלן:  ( בע"מ )2008מי קרית גת )  אגידת .1

בהתאם   לוהכ,  עבודות מדידהקבל  להתאגיד מבקש בזאת    אמון על כל תחום משק המים והביוב ואחזקת הניקוז בעיר קרית גת.
 "(.העבודות" )להלן: לתנאי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיהם

ם. לתאגיד יש את החל ממועד החתימה על החוזה על ידי הצדדי שנתייםתקופת ההתקשרות לביצוע העבודות תהא למשך  .2
 חודשים כל פעם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 12שנים נוספות, לתקופות של  3האופציה להאריך את ההסכם למשך 

 :להלן הסף המפורטיםתנאי  כלבים במצטבר העומד יםאך ורק מציעזה במכרז  להשתתףרשאים  - סף תנאי .3

מודדים נוספים לכל הפחות, בעלי  2, ומועסקים על ידו למיפוי ישראלמודד רשום בעל רישיון מודד מהמרכז המציע הינו  3.1
 שנים בעשר השנים שקדמו להגשת ההצעה, כל אחד. 5ניסיון מוכח של לכל הפחות 

שקדמו להגשת ההצעה. כמו כן, המציע שנים בעשר השנים    5בביצוע עבודות מדידה של לכל הפחות    ניסיון  בעל  הינו  מציעה 3.2
ועד למועד הגשת  2015עבודות מדידה של קווי מים וביוב, וזאת החל משנת  10יון של לכל הפחות נדרש להיות בעל ניס

 עבודת מדידה אחת של ת"ש למים או ביוב/ מט"ש. לפחותההצעה, מתוכן 

המופיעות במפרט הטכני  העבודותהתחייבות מפורשת )בנוסח לפי נספח ה'(, לפיה הוא יבצע את  להצעתוהמציע יצרף  3.3
 התאם למפרט הטכני ובהתאם להוראות התאגיד.בעצמו ב

מנהל ספרי  הואהמעיד כי  ,1976-"והתשל ,לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנדרשים  יםאישורה בכל מחזיקהמציע  3.4
 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 .1987-תשמ"זהולפי חוק שכר מינימום,  1991-חוק עובדים זרים, תשנ"ארות לפי יאין הרשעות בעב למציע 3.5

בהתראה לפני רישום כחברה  אוהמציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים והחברה אינה חברה מפרת חוק  3.6
  וק.מפרת ח

 מקיים את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. המציע 3.7

 המציעקיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, הצעת    המציע,  המציעהינו במסגרת סמכויות    ביצוע העבודות 3.8
ות במכרז בחתימתם על מסמכי המכרז וההשתתפ  המציעולחייב את    המציעחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם  

 .של המציע נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות וביצוע העבודות

 רף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.יצהמציע  3.9

 עוסק מורשה בעל אישורים על כך, או תאגיד רשום בישראל. המציע הינו 3.10

הערבות .  למכרזנספח ג'  המפורט בחתומה כדין בנוסח    ש"ח  10,000על סך  ערבות הצעה    על המציע לצרף להצעתו  :הצעה  ערבות .4
פי פניה חד צדדית -על  הוהתאגיד יהא רשאי לחלט, ברת חילוט וצמודה למדד המחירים לצרכן,  בלתי מותניתאוטונומית,  תהא  

  .10.12.2020עד ליום  ףתוקהערבות תעמוד ב ובלתי מנומקת.

כל  .gat.co.il-.meihttp://wwwשכתובתו: התאגיד האינטרנט של המפורסמים באתר  מסמכי המכרזנוספים, ראו  לפרטים .5
, קרית גת 5/1שדרות לכיש ברחוב  ,התאגידאדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי 

 .17:00עד  9:00 בין השעות 9.6.2020ועד ליום  13.5.2020מיום החל 

חודדי אחראית רכש  יהודיתלגב' הבהרות למסמכי המכרז, בבקשה בכתב אשר תופנה  מהחברהרשאים לבקש  המציעים .6

 . 0021:בשעה  202024.5.יום לא יאוחר מועד , gat.co.il-yehudit@meiדוא"ל ב והתקשרויות

הצעה  .12:00בשעה  10.6.2020מיום קרית גת, לא יאוחר  5/1לתיבת ההצעות של התאגיד, ברחוב שדרות לכיש  תוגש ההצעה .7
 שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

ה, לנהל משא ומתן עם המציע או כל המציעים ולבוא בדברים עם כל מציע אודות התאגיד יהיה רשאי בכל עת לפני בחירת הזוכ .8
  הצעתו, לרבות השלמת פרטים חסרים או הבהרות לפרטים קיימים או כל עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה. 

, האמור במסמכי המכרז המכרזבין מודעה זו לבין מסמכי  במקרה של סתירה או אי התאמהכי בזאת מובהר למען הסר ספק  .9
 .מודעה זו הוראות גבר עלי

 אוריאל טרמצ'י בכבוד רב,                                                                                             
 "מ( בע2008גת ) מ"מ מנכ"ל מי ק.        
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