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תנאי המכרז והוראות למשתתפים
עבודות  לביצוע  הצעות  בזה  מזמינה  המזמין”(  ו/או  “החברה  )להלן:  בע”מ  העמקים  מעיינות   .1
במסמכי  המפורטים  לתנאים  בהתאם  וזאת,  וביוב  מים  רשת  ופיתוח  שדרוג  שיקום,  לתחזוקה, 
המכרז )לעיל ולהלן : “העבודות”(, הכול על פי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים 

המצורפים למכרז זה.
המכרז מורכב מ-2 פרקים:  .2

פרק העוסק בעבודות לתחזוקת רשת המים והביוב )להלן: “פרק התחזוקה”(;   .1
פרק העוסק בפרויקטים, לביצוע עבודות שיקום, שדרוג ופיתוח רשתות מים וביוב )להלן: “פרק   .2

הפרוייקטים”(. 
המשתתפים חייבים להתמודד על שני הפרקים. 

תקופת ההתקשרות הינה ל-12 חודשים ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות )מסמך   .3
תוקפו  את  להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  האופציה,  נתונה  לחברה  המכרז(.   למסמכי  ב’ 
של הסכם זה בארבע שנים נוספות, בכל פעם בשנה נוספת או בחלק ממנה, לפי הוראות חוזה 
ההתקשרות. תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ”י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על 

נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני.  .4

תנאי סף להשתתפות במכרז 
המצטברים,  התנאים  בכל  הצעות,  הגשת  במועד  העומדים,  מציעים  במכרז  להשתתף  רשאים   .5

המפורטים להלן:
מציעים אשר הנם בעלי ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי או כקבלן משנה בעבודות אחזקת   5.1
רשתות מים וביוב עירוניות  עבור לפחות רשות מקומית אחת או תאגיד מים וביוב אחד וזאת 

באורך כולל של 200 ק”מ לפחות בכל אחת מהשנים 2014, 2015 , 2016 ו- 2017.
 וכן- 

 מציעים אשר הנם בעלי ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי או כקבלן משנה בביצוע עבודות שיקום 
ו/או  וכן רשת ביוב עירונית, עבור רשות מקומית  ו/או שדרוג של רשת מים עירונית  ו/או פיתוח 
תאגיד מים וביוב אחד לפחות או שלושה תאגידים ו/או רשויות מקומיות יחדיו )במצטבר( אשר 
בכל אחת  הנדרש  בהיקף  בוצעו  ידו  על  שבוצעו  העבודות  ואשר  תושבים   80,000 לפחות  מונים 

מהשנים 2014, 2015 , 2016 ו- 2017. 
הבהרה ביחס לתנאי סף 5.1:

שסה”כ  ובלבד  לחוד  ו/או  ביחד  וביוב  מים  עבור  ניסיון  גם  להציג  ניתן  הכולל  לאורך  בהתייחס 
יפחת  להיקף תושבים שלא  דרישה  וכן  לפחות  200 ק”מ  ל-  בנוגע  דרישת תנאי הסף  על   יענה 

מ- 80,000 תושבים לפי פרסומי הלמ”ס בין לגוף אחד ובין במצטבר.
המחזור הכספי של המציע בכל אחת מארבעת השנים 2014, 2015,  2016 ו- 2017 הנובע מעבודות   5.2
 שיקום ו/או פיתוח ו/או שדרוג רשתות מים וביוב עירוניות ו/או עבודות אחזקה הנו לפחות 

10 מיליון ₪ )לפני מע”מ( בשנה. 
קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,   5.3

התשכ”ט-1969, בסיווג קבלני 400, ב- 3 לפחות.
קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,   5.4

התשכ”ט-1969, בסיווג קבלני 200, ג-1 לפחות.
לחילופין בהתייחס לסעיף 5.4 בלבד

לפחות,  חודשים   12 בת  לתקופה  בחוזה  משנה  קבלן  עם  בהסכם  התקשרו  אשר  קבלנים 
, בסיווג  בנאיות, התשכ”ט-1969 לעבודות הנדסה  רישום קבלנים  חוק  פי  על  כקבלן  הרשום 

קבלני 200, ג-1 לפחות, לצורך ביצוע עבודות הפיתוח ככל שיהיו.
מציעים אשר במועד הגשת הצעתם הנם בעלי הציוד* המפורט להלן:  5.5

שני מחפרונים גלגליים לפחות משנת ייצור של 2010 לפחות.  5.5.1
עגלת חץ להסדרי תנועה.   5.5.2

בגר זחלי אחד לפחות משנת ייצור 2010 לפחות.   5.5.3
*הערה - “בעלי ציוד” לצורך עמידה בתנאי הסף הנ”ל יחשב מציע אשר בעלותו על דרך של 
בעלות מלאה ו/או בעלות באמצעות חוזה ליסינג ו/או באמצעות חוזה השכרה ובלבד שחוזה 
ההתקשרות לטובת השימוש בציוד יהא בתוקף בעת מועד הגשת ההצעות ולפחות לתקופה 

נוספת בת 12 חודשים, הכל כמפורט בהוראות מסמכי המכרז לרבות ע”ש המציע. 
מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  5.6

כי הם  ציבוריים המעיד  גופים  לפי חוק עסקאות  מציעים אשר הנם בעלי אישור בר תוקף   5.7
מנהלים ספרי חשבונות ורשומות, ומדווחים לרשויות המס כחוק.

מציעים אשר נכחו במפגש מציעים.  5.8
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות 

הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת.
מסמכי המכרז 

את מסמכי המכרז ניתן לקבל לאחר מפגש המציעים במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות.
ערבות

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של 750,000 ₪, בנוסח הנדרש 
וקיום  החוזה  על  חתימה  ההצעה,  המכרז,  תנאי  קיום  להבטחת  החברה,  לטובת  המכרז,  במסמכי 

הוראותיו. 

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 25.3.18 בשעה 10:00. 
במועד זה תפתח תיבת המכרזים.

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברחוב רבין 9 מרכז ביג יוקנעם

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.

מפגש מציעים 
מפגש מציעים יתקיים ביום 4.3.18 בשעה 10:00 

במשרדי התאגיד ברחוב רבין 9 מרכז ביג יוקנעם בסמוך לבנק הפועלים. 
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.


