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 תנאי סף להשתתפות במכרז .1

של הסתמכות על עמידת  לא תותר עמידה בתנאי הסף בדרך –על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף 

הו בתנאי הסף, גם אם הצד השלישי הוא תת ארגון של המציע או עובד או קבלן משנה שלצד שלישי כ

 של המציע או חברה שלובה במציע או קשורה במציע. 

המצטברים רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים 

 שלהלן: 

  .קבלנים ובסיור בכנס המציעים המציע השתתף .1.1

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .1.2

 יהיה רשום כדין בישראל.תאגיד המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא  .1.3

 .1976-תשל"ו , עסקאות גופים ציבורייםהמציע מנהל ספרים כנדרש בחוק  .1.4

 .ISO 9001משאבות מים אנכיות בעל תקן הינו יצרן המציע  .1.5

מאושרים על ידי המזמין  מפעליםעבודת אספקת והרכבת המשאבה, תתבצע אך ורק על ידי מובהר כי לעניין 

ואשר ברשותם מבדקה   IS0 9001ונציגו בעלי מערכת ניהול איכות מתאימה לתקן הישראלי והבינלאומי 

 הידראולית לבדיקת משאבות טורבינה אנכיות.

אספקה  פרויקטים לפחות שמהות העבודה הינה 3 ביצועב כקבלן ראשימציע בעל ניסיון מוכח  .1.6

עבור תאגיד , ₪אלף  250 -משלא יפחת כספי כל פרויקט הינו בהיקף  ,והרכבת משאבות מים

  .השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה. הכל בשלוש ב או רשות מקומיתמים וביו

 5בתאגיד מים וביוב ברשות מקומית במהלך מציע שלא הופסקה עבודתו במסגרת מכרז  .1.7

 השנים האחרונות.

 צווי, העבודה מדיני כמתחייב, עובדיו לכל שכר האחרונה בשנה בקביעות שילם המציע .1.8

 לא מקרה ובכל, עליו חלים שהם ככל, האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, הרחבה

 .כחוק סוציאליים ותשלומים מינימום משכר פחות

 . 4בנספח א' המופיע  בנוסח ,₪  10,000בסךאוטונומית  המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית .1.9

 2015או לחילופין לשנת  2016לשנת לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע  .1.10

  'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.

 המציע או עובדיו לא הורשעו וגם לא מתנהלת כנגדם חקירה פלילית מתחום טוהר המידות
דיון פלילי  המציע לא מתנהל נגדכמוכן,  בעניין/בנושא/בתחום שהיה באחריותם או באחריות מי מטעמם.

 בתחום טוהר המידות או לא הוגש כתב אישום כנגדו בשל עבירה מתחום טוהר המידות


