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 )להלן: "התאגיד"( הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 2/2020מכרז פומבי מס' 

 איתור, מדידה ומחשוב נתוני תשתיות מים וביוב  למתן שירותי 

 : כללי 

הצעות    ןמעוניי  התאגיד .1 מים למתן  בקבלת  תשתיות  נתוני  ומחשוב  מדידה  איתור,  שירותי 

 לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.הכל בהתאם ו, וביוב

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז והדרישות הכלולות בו, המופיעים במלואם   .2

במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יקבע האמור 

 במסמכי המכרז.   

 : תנאי הסף 

הגשת .3 במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  התנאים   רשאים  בכל  במכרז  ההצעות 

 המצטברים המפורטים להלן:

 ערבות בנקאית אוטונומית  (א)

  מציע שהינו ישות משפטית אחת, גוף רשום ומאוגד כדין בישראל.   (ב)

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי מנהל ספרי  (ג)

 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. 

השנים האחרונות אשר קדמו למועד פרסום המכרז ביצע המשתתף,   5במהלך    –  ניסיון (ד)

כספק ראשי, עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב, עבודה אחת לפחות הכוללות 

בהיקף של לפחות   GISאיתור, סקר שטח, מיפוי והטמעת תשתיות מים וביוב במערכת  

 – ק"מ אורך צנרת של כל אחד  מהמרכיבים    50ק"מ אורך צנרת מים וביוב )לפחות    150

 .מים וביוב(

לניהול תשתיות,   -  ניסיון (ה) גיאוגרפי  ניסיון מוכח בעבודה מול מערכות מידע  למשתתף 

מקומיות  רשויות  בשלוש  מדד,  שהמשתתף  וביוב  מים  תשתיות  נתוני  איתור  וביצוע 

   . עירוניות ו/או תאגידי מים וביוב לפחות

אשר (ו) המקצועי  הצוות  בעל    בראש  פרויקט  מנהל  יעמוד  לחברה  השירותים  את  יספק 

שנים לפחות בביצוע עבודות כדוגמת העבודות   5השכלה של מהנדס אזרחי וניסיון של  

 . נשוא המכרז שהינו עובד שכיר אצל המציע

למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע ממתן שירותי איתור, מדידה ומחשוב של כל מרכיבי  (ז)

 . ₪ )לא כולל מע"מ( 500,000של לפחות  2017-2019התשתיות הזורמות בשנים 

 .מציע שצירף להצעתו תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות (ח)
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הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל   .4

 הערבות הבנקאית והניסיון הנדרש, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. 

 : חוברת המכרז והבהרות קבלת

ניתן ל .5  , 2, קומה  14לוין אפשטיין  במשרדי הנהלת התאגיד, שברח'    קבלאת מסמכי המכרז 

 .ועד למועד ההגשה 15:00 – 09:00 בין השעות 13.12.20החל מיום  ה',-ברחובות, בימים א'

, וזאת באמצעות   12:00בשעה    20.12.20ליום  להפנות שאלות הבהרה בכתב לתאגיד, עד    ניתן .6

תוך ציון מס' המכרז, ,  avitalc@habeer3.co.il  או לכתובת דוא"ל  ,073-3946146  פקס מס'

מהות השאלה ו/או אי הבהירות. יש לוודא את ושמו של הפונה ומספר הפקס למתן תשובה,  

 .  073-3946141קבלת הפקס/ דוא"ל בטלפון מספר 

 התאגיד לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  אי קבלת תשובות מצד  .7

 : הגשת ההצעות

הנו   .8 למכרז  ההצעות  להגשת  השעה  ,  3.1.21ם  ביו המועד  לתיבת  12:00עד  ידנית  בהפקדה   ,

 המכרזים שבמשרדי התאגיד. 

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז לרבות ערבות  .9

 אוטונומית בנוסח זהה לזה שבמסמכי המכרז ויפעל בהתאם להוראות המכרז.בנקאית 

    

 זורי שעובי, מ"מ מנכ"ל התאגיד         
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