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תאגיד מי עכו בע"מ 
מכרז מסגרת לתחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב

מכרז פומבי מס' 02/2015
1.   כללי

      1.1 מי עכו בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לתחזוקה, שיקום, 
חידוש ופיתוח רשת מים וביוב, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז (להלן:                  

"העבודה" או העבודות").             
      1.2 המכרז מורכב מ-2 מכרזים נפרדים:

            1.2.1 מכרז מסגרת לתחזוקת רשת המים והביוב בעכו. 
            1.2.2 מכרז מסגרת לפרויקטים, בעכו 

      1.3 תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה אחת (12 חודשים), החל ממועד החתימה 
             על חוזה ההתקשרות. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם 
            לשנה נוספת או חלק ממנה ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם 

            להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
      1.4 תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב 

             על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
      1.5 העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצורף 

כנספח ז' למסמך ב' (להלן: "המפרט הטכני/המפרט המיוחד").               
2.   תנאי סף  להשתתפות במכרז  

      רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים
      המצטברים המפורטים להלן:

      א.   קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 
             בנאיות, התשכ"ט-1969, בסיווג קבלני 400, ב-1 לפחות.

      ב.   קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 
בנאיות, התשכ"ט-1969, בסיווג קבלני 200, ג-1 לפחות.             

            לחילופין
            קבלנים אשר התקשרו בהסכם עם קבלן משנה הרשום כקבלן על פי חוק רישום קבלנים 

            לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בסיווג קבלני 200, ג-1 לפחות, לצורך ביצוע 
             עבודות הפיתוח ככל שיהיו.

      ג.    קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח, כקבלן ראשי בביצוע עבודות לתחזוקה, שיקום 
              וחידוש רשת מים וביוב, עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב, בשנים 2012, 2013 ו- 2014

      ד.   קבלנים אשר ביצעו עבודות בהיקף כספי שלא יפחת מסך של 1,500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) 
             בכל אחת מהשנים 2012, 2013 ו- 2014
      ה.   מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז.

       ו.    מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים.        ז.   

      ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות 
      הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת.

3.   רכישת מסמכי המכרז
      את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, שברח' הארבעה 57, עכו, בשעות העבודה   

      הרגילות תמורת תשלום של 4,000 ₪ (בתוספת מע"מ) אשר לא יוחזר. אי השתתפות מציע
      במכרז מסיבה כל שהיא, לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה, ו/או ביטולו של המכרז 

      על ידי החברה, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, 
      קודם לרכישתם.

4.   מפגש מציעים
      מפגש מציעים יתקיים ביום ה', 19.03.2015, בשעה 13.00. נקודת המפגש: משרדי החברה, 

      ברח' הארבעה 57, עכו.
      ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע אשר 

      לא ישתתף במפגש המציעים, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו. 
5.   הגשת ההצעה

      המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  ד', 01.04.2015, עד לשעה 12:00.
      אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

      במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד. 

בכבוד רב, 
דני ספנדי - מנכ"ל
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