
 
 
 
 
 

 עדכון פרסום- 10/17מס' פומבי מכרז 
 ביוב שבר תיקוני וביצוע, מים מדי התקנת לרבות, המים רשת אחזקת

אחזקת רשת עבודות "( מזמין בזאת הצעות לביצוע התאגידבע"מ )להלן: " שמשתאגיד מי 
תקלות  , ביצוע תיקונימכאניים התקנת מדי מיםו פירוק, החלפת לרבותוהביוב.  המים

הכול  בתחום שיפוט העיר בית שמש, כולל השכונות החדשות, שבר ביובו במערכת המים 
 ., ובהתאם לצרכי ולדרישות התאגידכמפורט במסמכי המכרז 

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

קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  6.1
בעלי  200לפחות, וענף  2-, בעלי סיווג כספי ב400 ותקנותיו( בענף 1969-בנאיות התשכ"ט

 לפחות. 1-סיווג כספי ג
 קבלנים אשר עונים על אחת מבין שתי האפשרויות הבאות: 6.2

 
 בהסכם התקשרו אשר, וביוב מים רשת אחזקת בעבודות מקצועי ניסיון בעלי קבלנים . א

ואשר ביצעו את העבודות בפועל ולא  מים רשת ה ושיקוםאחזק עבודות לביצוע שנתי
 לכל, ברציפות שנתיים ובמשך אחד וביוב מים תאגיד לפחות עם, ע"י קבלן משנה

שאותו תאגיד שירת  ובלבד(. 2012 משנת)החל  האחרונות השנים חמש במהלך, הפחות
 נפש.  50,000 לפחותבתקופה הרלוונטית 

 

קבלנים אשר התקשרו כקבלני משנה עם הקבלנים המפורטים בסעיף קטן א עבור  .ב
 ביצוע מלוא העבודות המפורטות בסעיף קטן א.

 
 קבלנים אשר עונים על אחת מבין שתי האפשרויות הבאות: 6.3

 

החלפת בניסיון אשר להם או לקבלן משנה מטעמם )ככל ומוצע קבלן משנה( מציעים  .א
 במשךמכאניים, אשר ביצעו את העבודות בעצמם ולא באמצעות קבלן משנה  מדי מים
לפחות ב  ;(2012)החל משנת  האחרונות השנים חמש במהלךברציפות לפחות  שנתיים

 .בתי אב 15,000תאגיד מים וביוב אחד, המשרת/ת לפחות 
 

קבלנים אשר התקשרו כקבלני משנה עם הקבלנים המפורטים בסעיף קטן א עבור  .ב
 ביצוע מלוא העבודות המפורטות בסעיף קטן א.

 

  למען הסר ספק, יובהר כי מציע אשר התקשר בעבר בהסכם להחלפת מדי מים

מכאניים וביצע את העבודות הללו באמצעות קבלן משנה בלבד, אינו עומד בתנאי הסף 

. על מנת לעמוד בתנאי סף זה עליו לגשת למכרז באמצעות הצעת 6.3עיף הנקוב בס

 .א.6.3קבלן משנה מטעמו  כאמור בסעיף 

במהלך כל תקופתו, ו ההסכם חתימת בעת להחזיק ומתחייב, המציע מחזיק באופן קבוע 6.4

 : את הכלים הבאים

 (; JCB3עם פטיש חציבה )כדוגמת  מחפרון .1

 מחפרון אופני עם כף;  מיני .2

 ; כולל הוצאת פלט לריתוך לצנרת פלדה ומכונת ריתוך לצינורות פ.א. מצולב רתכת .3

  ;וצינורות מתאימים לניקוז 2"-ו 3בוץ " משאבות .4

 ;120מכבש דגם  .5

 ציוד בטיחות מוכר לעבודה "בחלל מוקף" . .6

 



 .המציע מעסיק רתכים בעלי רישיון תקף לצנרת פלדה ופוליאתילן  6.5
 

 פלילי, והכול כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.קבלנים נעדרי עבר  6.6
המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין  6.7

 חברות וישויות שונות.
 הקבלנים. מפגשהשתתף ב 6.8
 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. 6.9

 
 משרדי התאגיד.ב המפגש יתקייםבבוקר,  9:00בשעה  24/07/17, שניביום קבלנים ייערך  מפגש

. לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם ו/או מי הינה חובההקבלנים  מפגשההשתתפות ב
 הקבלנים.  מפגשמטעמם לא נטלו חלק ב

( האופציה) הזכות תהא בלבד למזמין, החוזה חתימת מיום חודשים( עשר שנים) 12-ל הינה החוזה תקופת
 עד( חלקן או) חודשים 12 של נוספות לתקופות ההסכם הארכת על, הבלעדי דעתו שיקול פי על, להודיע

 .תקופות 5 מקסימום
. טלפון www.m-sms.co.ilאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת: 

 .02-5454230לפרטים: 
 2017 אוגוסטב 6 ראשוןיום משרדי התאגיד(:המועד האחרון להגשה )אך ורק באמצעות הגשה ידנית ב

 .12:00בשעה 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,                                                                                                     
 ישעיהו ארנרייך 

 יו"ר תאגיד מי שמש

                                                                                                             


