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 מכרז למתן שירותי תפעול ואחזקה למתקני )מכוני( מים וביוב  
 יבנה ובמועצה גן יבנה  בעיר

 כללי       
 
 

בע"מ 1.1 יבנה  "  מי  בזה הצעות  החברה)להלן:  למכוני  מתן  ל "( מזמינה  ואחזקה  שירותי תפעול 
יבנה   גן  המקומית  המועצה  ותחום  יבנה  העיר  בתחום  והמים  לתנאים    אתזוהביוב  בהתאם 

 "(. העבודותהמפורטים במסמכי המכרז )לעיל ולהלן : " 

 

  על חוזה ההתקשרות.  לחברה  חודשים ממועד חתימת החברה  12-תקופת ההתקשרות הינה ל 1.2
את  נתונה   להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  ההתקשרות האופציה,  שנים    בארבע  תקופת 
נוספתשנים(  5)סה"כ    נוספות בשנה  פעם  בכל  ה   ,  לפי  ממנה,  בחלק  חוזה  או  וראות 

 ההתקשרות. 
 
 

וחו 1.3 המכרז  תנאי  עפ"י  יהיו  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות  נספחיו תנאי  על  ההתקשרות    זה 
 ד ממסמכי המכרז. והמהווה חלק בלתי נפר

 
המצורף   1.4 המיוחד  במפרט  השאר  ובין  המכרז,  במסמכי  מפורטות  ותנאיהן,  היקפן  העבודות, 

 רד הימנו.   למכרז, המהווה חלק בלתי נפ
 
 נאי סף להשתתפות במכרזת

 

התנאים  .  2 בכל  במכרז  ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  רשאים 
 :המצטברים המפורטים להלן 

 

בלנים )בהתאם  ס הקבפנקהינו קבלן רשום  , ביום הגשת הצעתו,  המשתתף (א)
(  ותקנותיו  1969  -בנאיות התשכ"טלחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  

 ובנוסף  לפחות   1-ב   ג כספיובסיוו  260סימול    וז ומים ביוב ניקבענף ראשי  
ובסיווג כספי   500סימול  בענף ראשי משאבות טורבינות ותחנות שאיבה  

 . לפחות 1-ב

בביצוע  ) 2017-2021האחרונות )שנים    5  -ב  מוכח  סיוןיבעל נ המשתתף הינו   (ב)
ציוד   אחזקת  לרבות  וביוב  מים  מכוני  של  אחזקה  חשמלי  עבודות  מכני 

עוחשמל   בלבד  "י  )  רשום  בקבלן  וביוב/  לתחום(  מים  רשות  תאגיד 
   .לפי הלמ"ס לפחות תושבים 60,000ל שמקומית/אזורית בגודל 

 

פסולת   להובלת, ההסביב להגנת מהמשרד בתוקף המציע בעל היתר ( ג)
 . או גבבה שפכים

 

 . או גבבה השפכיםפסולת   לפינוי מאושר  אתר  תקף עם למציע הסכם (ד)

  בענף  מךחשמלאי מוסבלן רשום  כם עם קאו מחזיק בהסינו  תף ה המשת (ה)
שהינו  ,  תלפחו  1א    160סווג    ברשם הקבלנים  רת במבניםתקשוחשמלאות ו

הקמת תחנות שאיבה לביוב ומים לפחות במשך  או  \בעל ניסיון בתחזוקה ו
 שנים האחרונות.  5

מחזיק בבעלותו משאבה ניידת המסוגלת לבצע מעקף לכל מתקני  הקבלן   (ו)
פיקה של כשליש מהספיקה הנומינאלית  ור על ס הביוב של התאגיד ולשמ

 24/7טר לרבות צוות הפעלה קבוע  מ  10עד  של  ם  בעומקי  של כל מכון ומכון
 ביצוע המעקף הנדרש כל זמן למשך 
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בעל  תף הינו או מחזיק בהסשתהמ (ז) דוגם מים  כם עם קבלן רשום  תעודת 
 שנים לפחות.  5רמה א' עם ותק של  

ב   המשתתף הינו (ח) ביוב    שוםן רבלהסכם עם קאו מחזיק  דוגם  תעודת  בעל 
 שנים לפחות.  3עם ותק של  

ממשרד   (ט) מוסמך  עבודה  מנהל  עם  בהסכם  מחזיק  או  הינו  המשתתף 
 התמ"ת. 

אחז (י) היתר  בעל  הינו  עלהמשתתף  מים  למתקני  רעלים  דרישת  פ  קת  י 
 תושבים לפחות.  30,000המשרד להגנת הסביבה לישובים בגודל של 

 בהתאם להוראות מסמכי המכרז. , בנקאיתבות המשתתף צרף להצעתו ער (יא)

מינימום,   (יב) שכר  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  הורשע  לא  המשתתף 
כדין    1987  -התשמ"ז שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  או 

הוגנ  תנאים  התשנ"אוהבטחת  משתי  1991  -ים(,  ביותר  הורשע  אם   ;
  עד ההרשעהלפה שנה אחת לפחות ממוח  -מוריםעבירות לפי החוקים הא

 האחרונה. 
 

המשתתף לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה בנושא פיסקלי,   (יג)
ניכויים,   דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות  כגון אי העברת  אי 

תקופת חלפה  אם  זולת  חו  וכד',  לפי  הפלילי  ההתיישנות,  המרשם  ק 
   .1981  –שבים התשמ"א הותקנות 

 
 דין.  ים לפי כל נות הנדרשתף הינו בעל כל הרישיוהמשת (יד)

 
 המשתתף הינו עוסק מורשה לצורכי מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.  (טו)

בנין ו/או הנדסאי בנין    מהנדס  באופן קבועסיק  מעה  ןקבל המשתתף הינו   (טז)
 . ו/או אדריכל

המשת (יז) לעל  חוק    יא מצהתף  לפי  הנדרשים  והמסמכים  האישורים  כל 
גופי ציבורי העסקאות  חשבונ ם  ניהול  )אכיפת  ותשלוםים  מס  ות  (,  חובות 

 . 1967-התשל"ו 

 .המשתתף הינו בעל רישיון עסק ( יח)

 

 . ובסיור קבלנים המשתתף השתתף במפגש הבהרות (יט)
 

 
 
 
הנדרשים  ה הנתונים  או  המסמכים  וכל  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  משתתף  צעת 

יהי )אלא    תף במכרז בלבדשתו על שם המבמכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, 
   .אם צוין מפורשות אחרת(

 

 מסמכי המכרז

ונית פרסומים תחת לש  החברהבאתר  ,  דאת חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להורי.  3
 < מכרזים. ---ומכרזים 

למסור   במכרז  המשתתף  של  באחריותו  להבהרות  תשובות  קבלת  מלא,  לצורך  )שם  פרטיו  את 
 .  yavne.co.il-liora@mey( לכתובת דוא"ל  יהפר פקסימילכתובת דוא"ל, דואר ומס 

 
 
 

mailto:liora@mey-yavne.co.il
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 במפגש הבהרות ובסיור קבלנים 
 
קבלנים.  4 ובסיור  הבהרות  משרדי    נקודת  :0010  בשעה  18.07.2022  ביוםיתקיים    מפגש  המפגש: 

הווה תנאי  ומ  חובה  הינה  ות ובסיור קבלניםבמפגש הבהרההשתתפות    . יבנה  20דואני  רח'  בהחברה  
 . סף להשתתפות במכרז

 
 

 
 ערבות

 
)אוטונומית(  המ.  5 מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  להצעה  יצרף  של  ציע  )  80,000בסכום    שמונים₪ 

המכרז,   במסמכי  הנדרש  בנוסח   ,)₪ ההצעה,  החברה,  לטובת  אלף  המכרז,  תנאי  קיום  להבטחת 
 יו.  חתימה על החוזה וקיום הוראות

 
 

 
 12:00 בשעה 04.08.2022 צעות הינו ביוםהמועד האחרון להגשת ה

 יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה. ההצעות
 
 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  
 מכרז.ה
 

 
 
 

 בע"מ  יבנהמי       


