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

 1/2021מכרז פומבי מס' 

 להקמת בריכת איגום 

 : כללי 

איגום  ן מעוניי  התאגיד .1 בריכת  להקמת  הצעות  המפורטים  ו  בקבלת  לתנאים  בהתאם  הכל 

 במסמכי המכרז. 

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 

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

 כדלקמן:  ריםהמצטב

 אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית.  מציע (א)

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

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

ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק וכן חתם על התצהירים לפי חוק  

 .זה

 -: ניסיון (ד)

בעל ניסיון קודם ומוכח בהקמת בריכה דרוכה בישראל, בנפח שהינו   הינו  המציע (1)

במהלך   והסתיימהבוצעה  , אשר החלה,  )חמשת אלפים( מ"ק  5,000לכל הפחות  

. יובהר, כי 31.12.20מיום וסיומה לא יאוחר  1.1.13יום תקופה שתחילתה לאחר 

 גוף ציבורי עבור בעלי המתקן או עבור    המציע כקבלן ראשיהניסיון הדרוש הינו של  

ולא ניסיון כקבלן (  או משרד ממשלתי  תאגיד מים וביוב או רשות מקומית)כגון  

 משנה.

ו בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע בישראל, לכל קבלן משנה מטעמו הינ או המציע (2)

של אספקת והתקנת ציוד אלקטרו מכני וצנרת בתחנות   )שתי( עבודות  2הפחות  

ספיקה   בעלת  הינה  מהן  אחת  שכל  הפחות  שאיבה,  מאות(   600לכל  )שש 

בוצעו  שעה\מ"ק החלו,  אשר  לאחר  ,  שתחילתה  תקופה  במהלך  יום והסתיימו 

יאוחר    וסיומה  1.1.13 הדרוש    . 31.12.20מיום  לא  הניסיון  כי  של הוא  יובהר, 

 של קבלן המשנה המוצע מטעמו.  אוהמציע 

קבלן המשנה מטעמו הינו בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע בישראל, של   או  המציע (3)

אשר כל אחת מהן הינה ,  )שלוש( עבודות חשמל במכוני שאיבה  3לכל הפחות  
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, אשר החלו, בוצעו והסתיימו ש מאות( אמפר)ש  600לכל הפחות  בהיקף שהינו  

 .  31.12.20מיום וסיומה לא יאוחר  1.1.13יום במהלך תקופה שתחילתה לאחר 

ניתנה    משמעו, כיזה  " לצורך עמידה בתנאי סעיף  ו/מובהר בזה, כי המונח "הסתיימה

 . תעודת גמר, ביחס לביצוע הפרויקט כאמורלמציע על ידי מזמין הפרויקט 

₪ מיליון    20של לפחות    2019-ו  2018,  2017בשנים  למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע   (ה)

 .)לא כולל מע"מ(

 .מציע שצירף להצעתו תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות (ו)

ובהיקף המתאימים   המציע הינו קבלן (ז) רשום בפנקס הקבלנים לביצוע עבודות בסיווג 

פי הוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסת בנאיות   זה, על  לעבודות נשוא מכרז 

 . 1969 –תשכ"ט 

 - מהאמור להלן, ייפסל: במצטבראשר סיווגיו הקבלנים נמוכים  מציע

ג'    לחילופין)בריכות מים(, או    193לפחות בענף משנה    4ג'    סיווג (1) לפחות   4סיווג 

 )בניה(;  100בענף ראשי 

 )משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה(;  500לפחות בענף ראשי  2סיווג ב'  (2)

א'   (3) בענף    2סיווג  מחזיק ,  )חשמלאות(  160לפחות  המציע  היה  כי  מובהר  אולם, 

יהיה פטור   100לעיל בסיווג בענף ראשי  (  א)בהתאם לאמור בסעיף קטן   )בניה( 

 ם האמור זה; מקיו

 . )ביוב ניקוז ומים( 260לפחות בענף ראשי  2סיווג ב'  (4)

זה,   סעיף  מטעמו, לעניין  המשנה  קבלני  על  הצעתו  לצורך  להסתמך  רשאי  המציע 

בסיווגים המפו ש  (4)-ו   (3),  (2)רטים בסעיפים  המחזיקים  בעצמו המציע  ובלבד  יחזיק 

ובנוסף יצרף להצעתו פרטים מלאים אודות קבלני   (1)בסיווג הקבלני המפורט בסעיף  

 המשנה מטעמו. 

אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז יהיו על   ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית (ח)

 שם המשתתף בלבד. 

 : חוברת המכרז והבהרות קבלת

ניתן לא .4  , 2, קומה  14לוין אפשטיין  במשרדי הנהלת התאגיד, שברח'    קבלת מסמכי המכרז 

 .ועד למועד ההגשה 15:00 – 09:00 בין השעות 11.3.21החל מיום  ה',-ברחובות, בימים א'

, וזאת באמצעות   12:00בשעה    21.3.21ליום  להפנות שאלות הבהרה בכתב לתאגיד, עד    ניתן .5

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 
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 התאגיד לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  אי קבלת תשובות מצד  .6

 : הגשת ההצעות

הנו   .7 למכרז  ההצעות  להגשת  השעה  ,  5.4.21ם  ביו המועד  לתיבת  12:00עד  ידנית  בהפקדה   ,

 המכרזים שבמשרדי התאגיד. 

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז לרבות ערבות  .8

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

    

 זורי שעובי, מ"מ מנכ"ל התאגיד         
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