
 

 

 

 תאגיד מים וביוב -בע"מ  מי אונו

    מכרז לשטיפה, ניקוי וצילום קווי ביוב ואופציה לפתיחת סתימות ביוב

 /047102כרז פומבי מס' מ
 
 
 

בודות פתיחת הצעות לביצוע ע( מזמין בזאת "המזמין"תאגיד מים וביוב )להלן:  -מי אונו בע"מ  .1
ניקוי ועבודה יזומה לניקוי וצילום קווי ביוב, ביישובי התאגיד, הכול סתימות ביוב, שאיבה, 

 בהתאם לתנאי המכרז והחוזה המצורף לו.
 

חודשים(, החל ממועד החתימה על  21תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה אחת ) .2
פציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה חוזה ההתקשרות. למזמין שמורה האו

נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולתנאים 
 המפורטים במסמכי המכרז. 

 

נפגשים במשרדי  20:00, בשעה: /1450.5102ד'  כנס מציעים נוכחות חובה!  יתקיים ביום .3
 ., בקריית אונו6קומה  Aמגדל משרדים  -קרית אונו , קניון 93הנהלת התאגיד, ברחוב ירושלים 

 
 

, במשרדי  20:11-3:11, בין השעות 50.5102/21את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  .4
)ארבע מאות  שקלים ₪   011קריית אונו, תמורת תשלום של  93הנהלת החברה, ברח' ירושלים  

סיבה שהיא( , שישולמו במזומן או חדשים( כולל מע"מ, )אשר לא יוחזרו בשום מקרה ומכל 
יהיה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת מי אונו בע"מ. ניתן  פירעונהבאמצעות המחאה, שזמן 

 לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום במשרדי החברה בתאום מראש בלבד.
 

 michraz4.2017@mono.org.ilניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז לדוא"ל :  .5
 .29:11בשעה  1261661120עד ליום ה' 

 

 המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז(, הינו ביום  .6
)לא בדואר(  .  את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד20:00, עד השעה /015005102ה', 

, "1061120במעטפות סגורות, שלא יישאו עליהן סימני זיהוי כלשהם ושייכתב עליהן "מכרז מס' 
 בצירוף ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה.

 

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין יהא רשאי  .7
 שא ומתן עם המציע הזוכה.לנהל מ

 

 .0903191-19:   תאגיד מים וביוב,  טל'  -לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למי אונו בע"מ  .8
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בנוסח המודעה לבין מסמכי  .9
 המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.

 

___________________ 

 ל"מנכ דוד עוזר,                                                                                                   
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