
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 2/2022מכרז מספר  
 לתחזוקת מערכות ביוב ותשתיות זורמות )ביובית( 

 
 א.ג.נ., 

 
הצעות מקבלנים  תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ )להלן: "התאגיד"( מזמין בזאת   .1

לביצוע שאיבות ביוב מבורות סופגים, מבורות רקב ושומן, מתחנות שאיבה ובריכות ביוב, 
בכל תחום פעילות התאגיד וכן כל פעולה שתידרש וכן פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב  

לצורך ביצוע העבודות הנ"ל )להלן: "העבודות"  ו/או "השירותים"( והכל בהתאם ובתנאים  
ם והמפורטים במסמכי המכרז בהסכם, בכתב הכמויות, בתוכניות, במפרט הטכני,  המצויני

 וכפי שיורה המנהל מטעם התאגיד. 
 

שכתובתו    .2 החברה  של  האינטרנט  מאתר  תשלום  ללא  להורדה  ניתנים  המכרז  מסמכי 
www.maayanot-ziv.com    מציעים אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז, שלא באמצעות

( שיופק ע"י החברה יוכלו לקבלם Hard Copyר אלא בעותק קשיח )אתר האינטרנט כאמו
בתוספת מע"מ  שקלים חדשים(    חמש מאות₪ )  500במשרדי החברה כנגד תשלום בסך של  

מובהר כי סכום זה מהווה את עלות    . 14:00  –  8:00ה' בין השעות    – . בימים א'  (שלא יוחזרו)
 הדפסת מסמכי המכרז. 

 
דרך האלוף   במשרדי התאגיד בכתובת:  0012:בשעה  3/5/20222תיערך ביום  סיור קבלנים .3

 . 04-9579400, מעלות, טלפון לבירורים: 1עוזי נרקיס, קניון כוכב הצפון, קומה 
 

ההשתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה, משתתף אשר לא השתתף במפגש ההבהרות לא  .4
 יוכל להגיש את הצעתו למכרז.

 
בסך   .5 בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  המשתתף  ₪(   אלף  שלושים)במילים:    ₪  30,000על 

 כולל.  7/9/2022להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בתוקף עד יום 
 

את ההצעות יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( במזכירות התאגיד שברח' דרך  .6
, מעלות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז 2האלוף עוזי נרקיס, קניון כוכב הצפון, קומה  

 . 12:00בשעה   7/6/2022בלבד, עד ליום   "2/2022מס' 
 

אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא, כמו כן, יהא   .7
 התאגיד רשאי לחלק את העבודות בין קבלנים שונים.

 
לצרכי נוחיות בלבד, והוא אינו בא להכשיר מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה   .8

 את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. 
 
 

 בכבוד רב,          
 אביטל בורשטיין, מנכ"ל 

 תאגיד מעיינות זיו     
 
 

 

 
 


