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08/11/2020 
 כולל דף זה  2מתוך   1דף 

 
 10/2020מכרז זוטא מס' 

לביצוע עבודות אחזקת רשת תיעול וניקוז עירונית ומערכות ביוב וניקוז של  
 מוסדות ציבור וחינוך ורחובות בעיר גבעתיים

 2020 לנובמבר 08פרוטוקול מפגש מציעים מיום 
  נוכחים: ה"ה 

 , גבעתיים  נוך ת מבני ציבור וחיקמחלמנהל  –  טורגוביצקימיר ולדי
 ת גבעתייםירייע יועץ  –רן לאוף 

 מנכ"ל יעד  –דרור דבאח 

 
 סיור המציעים אינו חובה, מצורף רשימת משתתפים שנוכחו בסיור. 

 
אחזקת רשת  ות  עבודלביצוע  העבודות המתבקשות הינן עבודות    –  תכולת העבודה ניתן הסבר כללי על   .1

של   וניקוז  ביוב  ומערכות  עירונית  וניקוז  גבעתייםתיעול  בעיר  ורחובות  וחינוך  ציבור  פי    מוסדות  על 
 המזמין מסר על ידי יקריאה שת 

בחתימה וחותמת    מיםחתו  וויוגש  המכרזחלק ממסמכי    םהינומסמך ההצעה המצורף אליו  סיכום זה   .2
 כחלק ממסמכי הצעת המציע.

  12/11/2020 ליוםעד  במסמכי המכרז,  םהמפורס dror@yaadg.co.il במייל   יועברו הבהרה שאלות  .3
 . 12:00בשעה 

 . ₪ בתוספת מע"מ 250 הינה בסך  המכרזרכישת מסמכי עלות  .4

 :   העברה בנקאיתבאמצעות  אוניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה 
 52002286/4יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ ח.פ , 624מספר סניף   439100/85מספר חשבון 

 .להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס יש
 במסמכי המכרז. המפורטות יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות   .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז: .6

המציע הינו בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות עובר למועד הגשת הצעתו, בביצוע עבודות מסוג    .6.1

, בהיקף דומה או העולה על היקף העבודות הנדרש במכרז זה. לעניין סעיף  העבודות נשוא מכרז זה

 זה יחשב מציע כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:  

מהבעלות בו הינו    30%  -המציע הינו תאגיד אשר חבר בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב .6.1.1

 בעל הניסיון הנדרש. 

מהבעלות    30%  - ותף או בעל מניות המחזיק בהמציע הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או ש .6.1.2

 בתאגיד בעל הניסיון הנדרש. 

המציע הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר מהם היו בעלי הניסיון הנדרש   .6.1.3

 לעיל.  5.1.1לרבות ניסיון מכוח האמור בפסקה 

כב אחד הינו  , כאשר לפחות ר לתפעולם  צוותים מלאיםושלושה רכבי ביובית    ברשות המציע לפחות  .6.2

 קוב(.  5משולב לשאיבה )מינימום 

, בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  מנהל ספרים כדין  המציע .6.3

)אכיפת ניהול חשבונות    מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםו  1975  –

 . , כשהם תקפיםותשלום חובות מס(



 

 
 03-7317685פקס:   03-7315184טל:    53397. גבעתיים 1כורזין רח'    חברה לפיתוח גבעתיים -יעד 

 לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.  אישור הינו בעל  ציעהמ .6.4

 לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".   .6.5

 מפורט במסמכי המכרזובחירת קבלן זוכה כהגשת ההצעה הכספית , התמורההוסבר מנגנון  .7
המחיר הנקוב במחירון העבודות בניכוי אחוז ההנחה אשר נקבע ע"י הקבלן בהצעתו    –אחזקה שוטפת  

 במכרז. 
 לא תתקבלנה הצעות בשיעור הנחה גבוה מזה.   - 25%שיעור ההנחה המירבי הינו 

 .יש להגיש את החומר למכרז בצורה מסודרת .8

בצירוף חותמת,    בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך  את כל מסמכי המכרז ונספחיו, חתומים בידי המציע .9
בכתובת:   יעד  חברת  במשרדי  הנמצאת  המכרזים  לתיבת  בלבד  ידנית  במסירה  להגיש  ,  1כורוזין  יש 

יצוין   עליה  סגורה  במעטפה  בדואר(  לשלוח  )אין  מס'  "מכרז  גבעתיים  ליום   10/2020זוטא  עד    וזאת 
 . 12:00בשעה  19.11.2020

 

 
 

 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  -יעד 
 10/2020מכרז זוטא מס' 

לביצוע עבודות אחזקת רשת תיעול וניקוז עירונית ומערכות ביוב וניקוז של  
 מוסדות ציבור וחינוך ורחובות בעיר גבעתיים

 חובה  אינו סיור המציעים 
 

 כתובת   מייל  טלפון שם הנציג  שם החברה  מס'
.ל הכל לבית  ש 1

 meitan@nalotin.co 050-5252588 איתן לויט  בע"מ  
,  19השומר 

 כפר אז"ר 
2      

3      
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