
 מ "מי עכו  בע
 

 .  01/2022מכרז פומבי מס' 
 בעכו המים( )מגדל קיים בניין שלד ושיקום לשיפוץ עבודות לביצוע 1/2022' מס מכרז

  
לשיפוץ ושיקוטם  לעבודות   הצעות"( מזמינה בזה  החברהתאגיד מים וביוב  )להלן: "  -מ  "מי עכו בע

בעכו(   המים(  )מגדל  בהתאם  קיים  בניין  )להלן: שלד  המכרז  מסמכי  והוראות  לתנאי  בהתאם 
 "(.העבודות" או   העבודה"

בענף ראשי     :  ףתנאי הס הינו קבלן רשום  ג' בסיווג    100המציע  בענף    1בקבוצה  או    130לפחות 
הקבלן )כקבלן ראשי( לפחות שלושה  במהלך שלוש השנים האחרונות ביצע  ;  1בסיווג  ' בקבוצה ב

בהיקף שלא יפחת מ    -פרויקטים של שיפוץ ושיקום של מבנה מגורים קיים  ו/או מבני ציבור קיים  
₪ לא כולל מע"מ כל אחד מהם, או לפחות שני פרויקטים שהם שיפוץ ו/או בניית מבנה    1,000,000

לא כולל מע"מ אשר כל אחד מהם לא    ₪  3,000,000מגורים ו/או מבני ציבור בהיקף כולל של לפחות  
 לקבלן ניסיון כקבלן ראשי לפחות של שלוש שנים. ; ₪ לא כולל מע"מ 1,500,000יקטן מ  

  
מיום   החל  החברה  של  האינטרנט  באתר  המכרז  במסמכי  לעיין  בכתובת     ,  23.01.2022ניתן 

akko.co.il-www.mei רדי התאגיד. או במש 
  

 . לרגלי מגדל המים  ,10:00, בשעה 01.02.22- ה 'ביום  גפגישת הבהרות וסיור קבלנים יתקיימו 
 

 .ההשתתפות בפגישת ההבהרות וסיור הקבלנים הינה חובה
 

עותק קשיח    לקבל להוריד מאתר האינטרנט של החברה לעיל. מציע המבקש  את מסמכי המכרז ניתן  
כפוף לתשלום  לאחר השתתפות בסיור קבלנים במשרדי החברה, ב  של מסמכי המכרז יוכל לקבלם

 ות הפקת המסמכים. עלוי 
 

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

 
להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ע"ס     המחאה בנקאיתעל המשתתף לצרף להצעתו  

 ש"ח, בהתאם להוראות המכרז.  50,000
 

נספחיהן,   כל  על  ההצעות  המכרזאת  לתנאי  לשלוח  בהתאם  )לא  אישית  במסירה  להפקיד  יש   ,
, עד לשעה  17.02.22- ', ההליום  , עד    01/2022בדואר(, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'  

 , בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה בעכו.  10:00
 

 במשרדי החברה בעכו.   10:30בשעה  21.02.22 -, הב'ביום פתיחת תיבת המכרזים  
 

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז  
 שיידונו על ידי החברה. 

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

 
ו בא להכשיר את  מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי הנוחות בלבד, והוא אינ 

 מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. 
 
 

 בכבוד  רב,                                                                                                                                        
 מנכ"ל                   -דני ספנדי                                                                                                                                 

 מי עכו  בע"מ                
 

       

http://www.mei-akko.co.il/

