
  

 
 
 
 

 9/20מס' פומבי   מכרז
 פיתוח ושיקום תשתיות מים וביוב 

 
הצעות   בזאת  מזמין  בע"מ  שמש  מי  וביוב עבודות  לביצוע  תאגיד  מים  תשתיות  ושיקום    פיתוח 

הארכה לחמש שנים, בתחום שיפוט העיר בית שמש, כולל    במסגרת התקשרות שנתית עם אופצית
 . , ובהתאם לצרכי ולדרישות התאגידהכול כמפורט במסמכי המכרז להלן השכונות החדשות,

 

במסמכי   המפורטים  במצטברתנאים  רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים העונים על ה
 , ובתוך כך: המכרז

הקבלנים ביום הגשת הצעתו )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות  הקבלן רשום בפנקס   .א
 ותקנותיו( בכל הענפים ובסיווגים דלקמן:  1969-הנדסה בנאיות, התשכ"ט

a.   1( בסיווג כספי ג'100ענף ראשי בניה, )קוד    
b.   2( בסיווג כספי ג'200ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח )קוד    
c. ( בסיווג כספי שלא יפחת מ ב'260ענף ראשי ביוב ניקוז ומים )5   
d.  (  בסיווג כספי ב'500ענף ראשי משאבות )2   

ומנהל  המהנדס   .ב לפחות  הביצוע  ניסיון  בעלי  הינם  הקבלן  מטעם  בתחום    5עבודה  שנים 
 עבודות המכרז זה. 

 קבלן.  שנים אצל ה 5בעל ותק לפחות  ו מנהל העבודה המאושר מטעם משרד התמ"ת הינ  .ג
(, עבור תאגיד  2015הקבלן ביצע כקבלן ראשי בפועל בחמש השנים האחרונות )החל משנת  .ד

בתקופה הרלוונטית לפחות  , אשר שרתו  מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או חברת מקורות
  630נפש, לפחות עבודה אחת של הנחת קו מים בלחץ מסוג פקסגול בקוטר של    100,000

לכל הפחות, חצר אביזרים אחת  וכולל    לפחות, הכול בפרויקט אחדק"מ    1מ"מ ובאורך  
 לפחות.  24אביזרים בקוטר " 4ובה  24בקוטר "

(, עבור תאגיד  2015הקבלן ביצע כקבלן ראשי בפועל בחמש השנים האחרונות )החל משנת  .ה
בתקופה הרלוונטית לפחות  אשר שרתו  מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או חברת מקורות,  

ביוב בקטרים     100,000 הנחת קו  ק"מ    1מ"מ באורך    315נפש, לפחות עבודה אחת של 
 . לפחות

(, עבור תאגיד  2015הקבלן ביצע כקבלן ראשי בפועל בחמש השנים האחרונות )החל משנת  .ו
בתקופה הרלוונטית לפחות  אשר שרתו  מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או חברת מקורות,  

מים    100,000 קווי  החלפת  " נפש,  בקטרים    10בקטרים  וביוב  לפחות  200לפחות    , מ"מ 
כ באורך  עיר  בתוך  קיימים  למבנים    1- ברחובות  וביוב  מים  חיבורי  החלפת  כולל  ק"מ 

 שטח לקדמותו.  הקיימים כולל שיקום עבודות אספלט והחזרת  
(, עבור תאגיד  2015קבלן ביצע כקבלן ראשי בפועל בחמש השנים האחרונות )החל משנת ה .ז

וביוב ו/אוו/או    מים  מקומית  רשות    רשות  ו/או  תאגיד  שאותו  ובלבד  מקורות,  חברת 
נפש, עבודות אחזקת קווי מים בקוטר    100,000שירתו בתקופה הרלוונטית לפחות    מיתמקו

 לפחות.  במשך שנתיים רצופות 12מעל "
 .   2019 -2016בכל אחת מהשנים  לא כולל מע"מ,  "ח מלש 20לקבלן היה מחזור כספי מעל  .ח
ן מאושר על ידי יצרן הצנרת גולן מוצרי פקסגול בע"מ לביצוע עבודות ריתוך והנחת  הקבל .ט

מ"מ, וכן בעל המלצה חיובית בדבר טיב העבודה    630צנרת מסוג פוליאתילן מצולב בקוטר  
 בקטרים האמורים מאת היצרן האמור.

רת מסוג  לביצוע עבודות ריתוך והנחת צנהקבלן מאושר ומומלץ על ידי יצרן צנרת ישראלי   .י
 מ"מ. 630בקוטר    100PEפוליאתילן +

 הקבלן המציע מעסיק רתכים בעלי רישיון תקף לצנרת פלדה ופוליאתילן .  .יא
להיות    רתכתהברשות הקבלן רתכת המתאימה לריתוך צנרת ואביזרים נשוא מכרז זה. על   .יב

 בעלת בקר וחיבור לקבלת דו"ח נתוני הריתוך בפלט דיגיטאלי מיידי במקום.  
כמפורט בהרחבה במסמכי    בבעלות המציע במועד הגשת ההצעה לכל הפחות הציוד והכלים . יג

   המכרז.
 הקבלנים.   מפגשהמציע השתתף ב .יד
 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .טו
 בתוקף במועד הגשת הצעתו .   ISO  9001  תדהמציע צירף להצעתו תעו .טז
המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין   .יז

 חברות וישויות שונות.

 קבלנים נעדרי עבר פלילי, והכול כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.  . יח
 

 
 
 



 קבלנים  מפגש
 בבוקר.  9:00בשעה  2020באוגוסט  18שלישי   ביום  zoomבפגישת  ייערך מפגש קבלנים

עם מזכירות התאגיד לקבלת קישור לפגישת     13:00בשעה    17.8.20על המציע ליצור קשר עד יום שני  
zoom :במייל  ,m-sms@m-sms.co.il  '02-5454207 - או בטל . 

לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם  הקבלנים הינה חובה.    מפגשההשתתפות ב
 . הקבלנים מפגשו/או מי מטעמם לא נטלו חלק ב

 
 

ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת: קבלנים  ה  מפגשלאחר    את מסמכי המכרז 
www.m-sms.co.il . 

  בשעה   2020  בספטמבר  3הגשה ידנית במשרדי התאגיד(:  אך ורק באמצעות  המועד האחרון להגשה )
12:00 . 

 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
 ישעיהו ארנרייך 

 יו"ר תאגיד מי שמש 

mailto:m-sms@m-sms.co.il

