
 

 
 
 
 בע"מ מי שמש

 3/16מס' פומבי מכרז 
 שמש בית ש"במט וחירום ויסות בריכות הקמת להקמתמכרז 

  
 ש"במט וחירום ויסות בריכות הקמת להקמת עבודות לביצוע הצעות בזאת מזמין מ"בע שמש מי תאגיד

 .שמש בית
 . צרעה קיבוץ ליד ש"במט 12:30 בשעה ,28.6.16 יום ג',ב ייערך קבלנים סיור

 מי או/ו בעצמם הם אשר מציעים מטעם הצעות תתקבלנה לא. חובה הינה הקבלנים בסיור ההשתתפות
 .חתום כשהוא הקבלנים סיור פרוטוקול את להצעתו יצרף המציע. הקבלנים בסיור חלק נטלו לא מטעמם

 
 המפורטים במצטברתנאים ים העונים על הרשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנ

 , ובתוך כך:במסמכי המכרז
 

קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  .א

)כבישים תשתיות ופיתוח(, בעלי סיווג  200ותקנותיו( בענף ראשי  1969-בנאיות התשכ"ט

סיווג )בנייה(, בעל  100ובענף  2-)ביוב, ניקוז ומים(, בעל סיווג כספי ב 400בענף  ,3-כספי ג

 .1-כספי ב

השנים האחרונות עבודות בתחום תשתיות ופיתוח בהיקף של  3הקבלן ביצע במהלך  .ב

 ., לשביעות רצון המזמין/יםש"ח לפני מע"מ לשנה 8,000,000

עבודות איטום ביריעות במהלך  3ביצע בפועל, לשביעות רצון המזמין/ים, לפחות הקבלן      .ג

התקשר טרם  לחילופיןאו  מ"ר 75,000לפחות  של מצטברהשנים האחרונות בסדר גודל  5

קבלן המשנה לביצוע עבודות ההצעה עם קבלן משנה העומד בתנאי סף זה )להלן: "הגשת 

 "(.האיטום

הקבלן )או קבלן המשנה לביצוע עבודות האיטום( הינו בעל תעודה מיצרן היריעות כי  .ד

 המכרז.הינו מורשה להניח סוג היריעות הנדרשות במפרט הטכני של 

על קיום מערכת ניהול איכות בתחום נשוא  מועל ש ISO9001תעודת  בעלהקבלן הינו  .ה

 . 2013רציף משנת  המכרז בתוקף

 .המכרז במסמכי בהרחבה כמפורט והכול, פלילי עבר נעדר ןקבלה .ו

   .הינו ישות משפטית אחת בלבד קבלןה ז.

 .קבלניםההשתתף בסיור  קבלןה ח.

 .המכרזערבות בנקאית כנדרש במסמכי  ולהצעת ףמסמכי המכרז וציררכש את הקבלן  ט.

 מע"מ. לפני ₪  5,000 : סך שלהשתתפות במכרזהעלות 
החל  ולרכשםבית שמש, ( 6)קומה  1במשרדי התאגיד ברחוב שד' יגאל אלון  מסמכי המכרזבעיין ניתן ל

  .9:00-15:00בין השעות  2016 ביולי 7 ליום ועד)לאחר סיור הקבלנים(,  2016 ביוני 28יום מ
 .02-5454230טלפון לפרטים: 

 .12:00 בשעה 2016ביולי   19 המועד האחרון להגשה )הגשה ידנית במשרדי התאגיד בלבד(:
 
 

 בכבוד רב ובברכה,                                                                                                          
 ישעיהו ארנרייך    

 יו"ר תאגיד מי שמש


