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וביוב   .1 לעל    ,( מכריזה בזאת"פלג הגליל":  )להלן   בע"מפלג הגליל החברה האזורית למים  הצעות למתן  קבלת  בקשה 

 בהתאם לתנאי המכרז שבנדון. ואבטחה מירה ששירותי 
 
ן  בי ד  רישום במשרדי התאגיולאחר    השתתפות בסיור קבלנים  לאחר את מסמכי המכרז ניתן לקבל לדוא"ל ללא תמורה   .2

  04-9008136, טלפון 09:00-15:00השעות 
 
 בתנאי הסף שלהלן: ם העומדיכל רשאים להשתתף במכרז  .3

 יד רשום כדין בישראל.המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאג 3.1
)לכל המאוחר חודש לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז( של רשם החברות, וכן    עדכניעל המציע לצרף תדפיס   3.2

 המציע )תעודת רישום( מאושרים כנאמנים למקור ע"י עו"ד.   שלת מסמכי ההתאגדו
ורשה, ומספרו אצל רשויות המס. כמו  המשתתף יצרף להצעתו אישור בגין היותו עוסק מ  .המשתתף הינו עוסק מורשה 3.3

או מרואה חשבון שהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, או שהוא פטור   יצרף המציע אישור מפקיד השומה    מלנהלםכן, 
  –חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס( התשל"ו  אישור אחר הנדרש לפי    כל ו  ו/א

 ומה על ניכוי מס במקור. האישורים יאומתו ע"י רו"ח מטעם המציע.  וכן אישור מאת פקיד ש 1976
המציע   3.4 ויכולת  בעל    -ניסיון  הינו  מוכחהמציע  ואבטח  ניסיון  שמירה  שירותי  רשימ ע  ה.במתן  את  לצרף  המציע  ת  ל 

  האתרים בהם סיפק שירותי שמירה ואבטחה, תוך ציון זהות המזמין, איש הקשר מטעם המזמין ודרכי התקשרות עמו 
 )מספר טלפון(. 

המציע או בעל שליטה בו, הינו בעל יכולת כלכלית איתנה ומוכחת המספיקה לביצוע כל    -  איתנות פיננסית של המציע 3.5
ול דעתה של החברה, ובין השאר, המציע הוא בעל של מחזור הכנסות שנתי ממוצע בין השנים  יק ש  התחייבויותיו לפי

לפחות    2018-2021 בעל  ₪    3,000,000של  לפחות  הון  וכן  של  בדוחות  חצי  )  ש"ח    500,000עצמי  כמפורט  ש"ח(  מיליון 
 .1202הכספיים המבוקרים לשנת 

שעומדות נגדו מסוג   המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות 3.6
 .זה

 המציע בעל רישיון קבלן שירותי שמירה ממשרד הכלכלה.  3.7
 

   ,היציאה ממשרדי פלג הגליל 0010:בשעה  12/01/2023 תאריךיתקיים ביום ה'   סיור מציעים .4
 . חובה סיור  – ראש פינה ,אזור תעשיה צח"ר

 
הרלוונטי   .5 לסעיף  התייחסות  תוך  בלבד  בכתב  יוגשו  המציעים  לתאריך  שאלות  לכתובת  בדוא"ל    18/01/2023עד 

 sigalitb@plg.org.il   15:00עד לשעה  9008137-04וכן בפקס . 
 .24/01/2023לתאריך  התאגיד ישיב לשאלות בכתב בלבד עד       

 
  עשריםובמילים:  )₪    25,000בסך של    02/04/2023  -בתוקף עד הבצירוף ערבות בנקאית    תוגשנה  ההצעות   -  כרז ערבות מ .6

 כשהן מושמות בתוך מעטפה חתומה, שאינה נושאת על גבה את שם המציע ו/או כל פרט מזהה אחר.  ,₪(וחמישה אלף  
 

  מכרזים במשרדי פלג הגליל עד יום לתיבת ה  הכנסתן   , באמצעותשית בלבדבמסירה אי  המעטפות החתומות תימסרנה, .7
    .12:00לא יאוחר מהשעה  31/01/2023 תאריך ג' 

 
  במשרדי   נוכחים במועד זה,שיהיו    יעיםבנוכחות המצ  12:30בשעה    31/01/2023  תאריךג'    ביוםפתח  ים תמכרזתיבת ה .8

 . זור תעשייה צח"ר ראש פינהבא פלג הגליל תאגיד
 

 עה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  לקבל את ההצ תב מתחיי  פלג הגליל  אין  .9
 

 . במסמכי המכרזיגבר האמור   –בכל אי התאמה ו/או סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז  .10
 
 
 
 
 

 ריש   אינג' עלי אבו                                                                                                                 
 )בפועל( מנכ"ל        

 החברה האזורית למים וביוב בע"מ  פלג הגליל                                                                                    
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