
 

 
 
 
 

 מ"מי עכו  בע
 

 . /308132' מכרז פומבי מס
 .הקמת תחנת שאיבה לביוב תגל

  
לעבודות להקמת תחנת  הצעותמזמינה בזה "( החברה: "להלן)תאגיד מים וביוב   -מ "מי עכו בע

או  " העבודה: "להלן)והוראות מסמכי המכרז בהתאם לתנאי , בעכו, שאיבה לביוב תגל
 "(.העבודות

 :תנאי הסף
, לפחות 4-ב 033בכל הענפים הבאים גם יחד ענף לקבלנים בעלי סיווג מקצועי  מיועדתההזמנה 

 .על פי המרשם המתנהל בידי רשם הקבלנים ,ובעל תוקף בעת הגשת ההצעה 0-ב 433ענף 

 1023עבודות שהחלו בתקופה שמשנת )השנים האחרונות  5-קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ב
כ של "בהיקף כספי כולל בסה, בביצוע לפחות שתי  עבודות להקמת תחנות שאיבה, (1027עד 

 .א"כ לפחות₪  0,000,000
 

 בכתובת,   12.1.22ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה החל מיום 
 . akko.co.il-www.mei 
 

' רח במשרדי החברה ,24:03בשעה , /31.2..1-ה, ביום  ג יתקיימוקבלנים פגישת הבהרות וסיור 
 .עכו, 57הארבעה 

 
 .ההשתתפות בפגישת ההבהרות וסיור הקבלנים הינה חובה

 ' רח, ניתן לרכוש במזכירות  משרדי התאגיד לאחר ישיבת ההבהרות את מסמכי המכרז 
  בשעות ' ה-'בימים א, מ שלא יוחזרו"בתוספת מע( ₪ מאות  שבע)  ₪ .33 תמורת עכו , 57הארבעה  
 0:00-20:00. 
 

ולהחזיר  ,על גבי טופס ההצעההצעתו מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש  המשתתף
 .את מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז

 
על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם 

 .בהתאם להוראות המכרז, ח"ש 2,000,000ס  "ע, להצעתו
 

לא לשלוח )יש להפקיד במסירה אישית , בהתאם לתנאי המכרז, על כל נספחיהן את ההצעות
עד , /19.30.2-ה', הליום עד ,  0381022' במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס, (בדואר
  .שבמשרדי החברה בעכו, בתיבת המכרזים, 23:33לשעה 

 
 . במשרדי החברה בעכו 22:33בשעה  /19.30.2 -ה, 'ביום הפתיחת תיבת המכרזים  

 
ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז , לאחר המועד והשעה הנקובים לעילמסמכים שימסרו 

 .שיידונו על ידי החברה
 

 .החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא
 

והוא אינו בא להכשיר את , נעשה לצרכי הנוחות בלבד" הצעה"כי השימוש בלשון , מובהר בזאת
 .י דיני המכרזים"עפ" הצעה"י המשתתף כדי "מסמכי המכרז שיוגשו ע

 
 

 ,  בכבוד  רב                                                                                                                                     
 ל                  "מנכ-דני ספנדי                                                                                                                                 

 מ      "מי עכו  בע         
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