
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ
מכרז פומבי מס' הנ/02/2021

מכרז שנתי לעבודות אחזקת מתקני ביוב 
ופתיחת סתימות במערכת הביוב

פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ )להלן "המזמין"(,   .1
מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות אחזקה במתקני ביוב ופתיחת 

סתימות.
העבודות נשוא המכרז תבוצענה בשני אשכולות ישובים, כדלקמן:  .2

1 הכולל את היישובים: צפת, חצור הגלילית,  אשכול מס'    .2.1
טובא זנגריה ויסוד המעלה.

אשכול מס' 3 הכולל את היישובים: בית ג'ן, ראמה, סאג'ור,    .2.2
חורפיש, פקיעין, פסוטה וגוש חלב.

מובהר בזאת כי כל משתתף העומד בתנאי הסף, יהיה רשאי להגיש   .3
הצעתו לגבי שני האשכולות, כולם ביחד וכל אחד לחוד. בסמכותו 
הבלעדית של התאגיד לקבוע באיזה אשכול יזכה הקבלן שהציע 

הצעתו ליותר מאשכול אחד.
רשאי להשתתף במכרז מציע אשר ימלא בעצמו אחר כל הדרישות   .4

המפורטות להלן:
תנאי סף מנהליים:  .4.1

למציע אישור על היותו עוסק מורשה.  .4.1.1
למציע אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות   .4.1.2
ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  חוק עסקאות  לפי 

חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו-1976.
המציע בעל רישיון מוביל תקף מטעם המפקח על   .4.1.3

התעבורה להובלת נוזלים בשכר.
המציע בעל רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים,   .4.1.4

תשכ"ח-1968 לביצוע העבודות נשוא המכרז.
המציע צירף ערבות מכרז כנדרש.  .4.1.5

המציע השתתף במפגש מציעים כמפורט להלן.  .4.1.6
תנאי סף מקצועיים:   .4.2

אטומות  לפחות,  ביוביות   )2 ( שתי  המציע  ברשות   .4.2.1
ועומדות בתקן ובנפח הנדרש. במידה והמציע מתמודד 
על שני אשכולות, ברשותו שלוש )3( ביוביות לפחות, 

אטומות ועומדות בתקן ובנפח הנדרש.
ברשות המציע מצלמת כבל באורך 30 מטר לפחות, לכל   .4.2.2

אחת מהביוביות שברשותו.
למציע רישיון מוביל המתייחס לכל אחת מהביוביות   .4.2.3

שברשותו.
המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים ) 2018,   .4.2.4
2020( בעבודות דומות לעבודות נשוא מכרז   ,2019
זה ברשויות מקומיות/אזוריות ו/או בתאגידי מים 
וביוב. על המציע לפרט את היקפה הכספי של כל אחת 

מהעבודות וכן המלצות על ביצוע העבודות הנ"ל.
את מסמכי המכרז ניתן לקבל לדוא"ל ללא תמורה לאחר רישום   .5
 04-9008136 09:00-15:00, טלפון  במשרדי התאגיד בין השעות 

ולאחר השתתפות במפגש מציעים.
 ,10:00 25.1.2021 בשעה  מפגש מציעים יתקיים ביום ב' תאריך   .6
במשרדי פלג הגליל ב א.ת. צח"ר ראש פינה – מפגש מציעים הינו 
תשומת ליבכם נדרשת להודעות התאגיד, לאור הנחיות  חובה – 

משרד הבריאות.
על המציע להגיש את הצעתו במסירה אישית, בצירוף ערבות   .7
בנקאית בסך של 50,000 ₪ )ובמילים חמישים אלף ₪( לכל אשכול, 
וכן את יתר מסמכי המכרז  בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, 
שנמסרו לו על ידי המזמין, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי 
12.00 לפני  11.02.2021 עד השעה  פלג הגליל, עד יום ה' תאריך 

הצהריים.
על המעטפה יצוין שם המכרז ומספרו.  

המעטפות יפתחו ביום ה' 11.02.2021, בשעה 12:30, במשרדי פלג   .8
הגליל, בנוכחות המציעים.

וועדת  ורק לאחר אישור  ייחתם אך  הזוכה  חוזה עם הקבלן   .9
המכרזים של התאגיד.

רו"ח אדי שוסב
מנכ"ל 
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