
תאגיד המים והביוב מי רמת גן בע"מ (להלן: "התאגיד") מבקש בזאת במסגרת מכרז פומבי 01-06/2019 

לתחזוקה והפעלה של מתקנים להרחקת מזהמים בבארות (להלן:"המכרז") לקבל הצעות לשיקום, הפעלה 

ואחזקה של מתקני טיוב (מתן באר נורדאו ומתקן בבאר נחלת גנים) בשיטה של פחם פעיל להרחקת 

מזהמים אורגנים ממי קידוחים (להלן "העבודות"), משך ההתקשרות הינו לתקופה של 5 שנים וזאת 

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.  

לצורך הגשת הצעה למכרז וקבלת מסמכי המכרז על המציעים להירשם כמשתתפים במכרז על ידי שליחת 

הודעת דוא"ל לכתובת המייל שלהלן:miran@kl-lawoffice.com  וזאת עד ליום 13.06.2019. 

בנושא המייל יש לציין "רישום למכרז מס 01-06/2019 לתחזוקה והפעלה של מתקנים להרחקת מזהמים 

בבארות" וכן לציין את פרטי המציע ואיש הקשר מטעמו.  

על המציע לוודא כי הודעתו התקבלה וכן כי נרשם כמשתתף במכרז. מסמכי המכרז ישלחו למציעים 

שירשמו כמפורט לעיל אל תיבת הדוא"ל ממנה נשלחה בקשת הרישום.  

ניתן להירשם כמשתתפים במכרז גם במשרדי המזמין ברחוב אבא הלל 14, רמת גן, קומה 7 (להלן: 

"משרדי התאגיד") אצל הגברת מירית קלם עד ליום 13.06.2019.

מציע פוטנציאלי שלא נרשם כאמור לא יוכל להגיש הצעה למכרז. 

מפגש מציעים יתקיים ביום 13.06.2019 בשעה 10:30 במשרדי התאגיד. השתתפות במפגש המציעים הינה 

חובה. 

ההצעות תוגשנה במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 

15.07.2019 בשעה 13:00 (להלן: "מועד ההגשה"). הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל. 

התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. התאגיד יהא רשאי לנהל משא 

ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים על פי דיני המכרזים. 

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה ומסמכי המכרז יגברו מסמכי המכרז. 

מובהר, כי התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם במועד ההגשה על כל דרישות הסף המפורטות 

להלן: 

המציע מתפעל ומתחזק באופן שוטף במשך שנתיים רצופות או יותר מתאריך 1.1.2012 1  .1
3 לפחות שני (2) מתקנים לטיוב או התפלת מים ואספקתם כמי שתייה עבור גופים 2

ציבוריים ו/או תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות, ואשר כל אחד מן המתקנים הינו 

מיועד לספיקה של לפחות 300,000 מ"ק לשנה ובספיקה שעתית של לפחות 60 מק"ש. 

 מתפעל  - המציע מפעיל מתקן טיוב ואחראי על הפעלתו המלאה של המתקן כולל אספקת מים שוטפת למזמין 1
בהתאם לתקנות בריאות העם ועל פי כל דין.  

מתחזק- המציע מתחזק תחזוקה מונעת, שבר ושוטפת באופן מלא של מתקנים לטיוב מי בארות.
מתקני טיוב- מתקנים המטפלים במי הגלם ומרחיקים מזהמים הקיימים בהם והופכים אותם למי שתייה. למען 2 

הסר כל ספק מסנני חול או/ו מערכת UV והכלרה אינן נכללות בהגדרה זו.
מי שתייה- הכוונה מים לשתייה בלבד לציבור הצרכנים ולא מים לצרכי תעשיה או חקלאות.3 
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המציע מתפעל ומתחזק באופן שוטף במשך שנתיים רצופות או יותר, החל מתאריך   .2
1.1.2012 לפחות מתקן אחד (1)  בספיקה שעתית של 60 מק"ש לפחות, להרחקת מזהמים 

אורגנים ממי קידוחים המיועדים לאספקה כמי שתייה בטכנולוגיה של פחם פעיל.  

משמעות המונח "מתפעל ומתחזק" היא כי המציע בעצמו, מפעיל ומתחזק את המתקן 

בעצמו ומספק מי שתייה למזמין .   

מובהר, כי לא ניתן להציג ניסיון קודם של מתקנים שהוקמו בתעשייה לצרכי טיפול במים.  

למציע ובבעלותו, מערך תפעול ואחזקה של מתקני טיפול הכולל טכנאים, אנשי אחזקה   .3
ומערך חלקי חילוף החל מתאריך 1.1.2014.  

למציע מחזור כספי מינימאלי בסך 3,000,000 ₪ (שלושה מיליון ₪) בשלוש (3) מתוך ארבע   .4
(4) השנים 2018-2015. שלוש השנים יכולות להיות רצופות או שאינן רצופות (למשל מציע 

שיציג מחזור כספי מינימאלי בשנים 2015, 2016 ו – 2018 יעמוד בתנאי זה).  

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל   .5
ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. 

המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.   .6

המציע השתתף במפגש מציעים (מפגש מציעים חובה).   .7

המציע נרשם כמשתתף במכרז במשרדי המזמין או באמצעות הדוא"ל.    .8

המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך.   .9

 
 
 
 

בכבוד רב, 

מי רמת גן בע"מ 
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