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 02/2019מכרז פומבי מס' 

 אונו ומתן שירותי תחזוקהקריית  322הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא/
 

 כללי       
 
 

מזמינה בזה הצעות להקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו "( החברה)להלן: " בע"מ אונומי  1.1
ם מפורטינאים הוזאת, בהתאם לת תחזוקהקריית אונו ומתן שירותי  322במתחם קא/

 . "(העבודותולהלן : " במסמכי המכרז )לעיל
 
 
 תמיום הוצאת צו תחיל לוח חודשי 12 הוא  יבהאשת תחנת ההקמעבודות  משך ביצוע 2.1

  רה.עבודה על ידי החב
 

השלמת  חודשים ממועד 12למשך הינה  שירותי התחזוקהתקופת ההתקשרות לעניין 
 .נההקמת התחת עבודו

 
רות לעניין שת ההתקקופהבלעדי, להאריך את ת השיקול דעתפי  , עליתהחברה תהא רשא

, חודשים נוספים בכל פעם 12 פעמים נוספות, לתקופה של עד 4עד שירותי התחזוקה 
 וזאת בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.

 
תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו  1.3

 ד ממסמכי המכרז.תי נפרחלק בלוהמהווה 
 

ט המיוחד במפר השאר טות במסמכי המכרז, וביןהעבודות, היקפן ותנאיהן, מפור 1.4
 המצורף למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  

 
 נאי סף להשתתפות במכרזת

 
התנאים בכל צעות במכרז ציעים, העומדים במועד הגשת ההתף במכרז מרשאים להשת . 2

 להלן: פורטיםמהמצטברים ה
 

 נים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסהקבלפנקס הכדין בקבלנים הרשומים  .א
 :, במצטברבסיווגים הבאים 1969 –בנאיות, התשכ"ט 

 
בסיווג  500( מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה )בלא המבנה() ענף ראשי .1

  לפחות. 3' ב קבלני

  .תלפחו 3-בסיווג ג 100 יהבנ ענף ראשי    .2

 
 2כקבלן ראשי,  ,שת ההצעותהגועד מועד  2012השנים מהלך ב *השליםציע מה .ב

של  (הםבכל אחד מ)פי בהיקף כס (מת מט"שלא כולל הק)לביוב  תחנות שאיבה
  ., לפני מע"מ ₪ליון ימ 5לפחות 

 נת השאיבהחתובניית ת הקמהשלמת זה משמעו לעניין סעיף  "השליםהמונח "*
 דות.תקופת הרצה וקבלתה על ידי מזמין העבו יום, ס("שלא כולל הקמת מט) לביוב

 עומד בכל התנאים המצטברים הבאים: *המציע ו/או קבלן משנה מטעמו .ג

 
ת התקנה עבודוואילך  2014החל משנת צע ביהמציע ו/או קבלן משנה מטעמו . 1

לביוב ת שאיבה ובתחנ תלוגיות שונולטיפול בריח בטכנו םמתקני 5 תותחזוקה של לפחו
 . טיפול בשפכיםמתקני ו/או 

 
 תחנות שאיבה לביוב.בהינם הנ"ל לטיפול בריח ם מהמתקני 2נדרש כי לפחות  

 



 נוסח מודעה לעיתון
 

 טכנולוגיה של יוניזציה.הינם בהנ"ל לטיפול בריח מהמתקנים  2 כי לפחותנדרש כן כמו 
 
יח רכות טיפול ברהינו בעל מערך שרות ואחזקה למע ע ו/או קבלן משנה מטעמוציהמ. 2

 .במתקני ביוב
 

 התנאים הנקובים בסעיף זה הינם במצטבר.
 

אספקת,  אשר יבצע את עבודות לן המשנהמשמעו קב "מטעמו משנהקבלן ה"* המונח 
שהצעת , ככל מכי המכרזבהתאם להוראות מס תריחוואחזקת מערכת לנטרול  התקנת

  כה.מציע תזה
 

 ז.מסמכי המכר אם להוראותיעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתצמ .ד

 במפגש המציעים.ר השתתפו מציעים אש .ה

 
תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים  הצעת משתתף

על שם המשתתף במכרז הנדרשים במכרז, כולל, בין השאר, הערבות הבנקאית, יהיו 
 במפורש אחרת. ןיבלבד אלא אם כן צו

 
 

 מסמכי המכרז

מגדל , 39ירושלים רח' בהחברה הנהלת די במשר מסמכי המכרזאת ל קבל םרשאיהמציעים 
 .וזאת לאחר מועד מפגש המציעים , בשעות העבודה הרגילותונוקניון קריית א, Aמשרדים 
 

 http://www.mono.org.ilבאתר : לעיון  ופורסמימסמכי המכרז לאחר מפגש המציעים כן כמו 
 

 םיור קבלניוס מפגש מציעים
 

הנהלת גש: משרדי מפה נקודת 11:30 בשעה 15.07.2019 ביום יתקייםוסיור קבלנים ים ציעש ממפג

 הינה יעיםמפגש המצבההשתתפות  .ת אונוקריי קניון, Aמגדל משרדים , 39ירושלים רח' בהחברה 
 .רזלהשתתפות במכווה תנאי סף מהו חובה

 

 
 ערבות

 
בנוסח הנדרש , ₪ 500,000בסכום של לתי מותנית )אוטונומית( המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית ב

עה, חתימה על החוזה וקיום להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצהחברה, לטובת במסמכי המכרז, 
 הוראותיו. 

 
 

 
  .0012:שעה ב, 8.201905.0 רון להגשת הצעות הינו ביוםועד האחהמ

 החברה.הנהלת ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי 
 
 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי 
 המכרז.

 
 
 
 

 בע"מ אונומי       

http://www.mono.org.il/

