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 3נספח הבהרות מס' 

 לביצוע עבודות תפעול  203/202מכרז פומבי מכרז פומבי מס' סיור קבלים במסגרת הנדון: 

 במועצה אזורית אל קסום ואחזקה לתחנות שאיבת ביוב ומים

   03/2022תנאי סף למכרז  עדכון 

סעיף  
 תנאי סוף קודם:     .2.1.2

 ביום הגשת ההצעה על ידי המשתתף,

 הינו קבלן רשום   המשתתף 

 על פי חוק רישום קבלנים  

 לעבודות הנדסה בנאיות  

 והתקנות,  1969 –תשכ"ט 

 הצווים והכללים שעל פיו, בהיקף ובסיווג   

 מתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים לצורך 

 ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל חלקיהן.   

 

 ביום הגשת ההצעה על ידי המשתתף, : תנאי סף עדכני

 חברה בע"מ הינו  המשתתף 

 הצווים והכללים שעל פיו, בהיקף ובסיווג  

 מתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים לצורך 

 ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל חלקיהן.   

 

 סעיף  

2.1.3 . 
 המשתתף הינו בעל ניסיון קודם של

 ,  כקבלן ראשי שנים רצופות לפחות 3 

 בחמש השנים שקדמו למועד פרסום 

 עבודות תפעול ואחזקה  המכרז, בביצוע  

 עבור    לתחנות שאיבת ביוב ומים

 ו/או תאגידי    רשויות מקומיות לפחות 3

 תחנות   4בהיקף של לפחות מים וביוב, 

 שאיבה שונות )לכל התאגידים/הרשויות 

 המשתתף הינו בעל ניסיון קודם 

   שנים רצופות לפחות 3של 

סוג השירותים הנדרש הבתפעול ותחזוקה של תחנות שאיבה מ

 . למכרז זה

 בחמש השנים   בנוסף,

 שקדמו למועד פרסום המכרז,

 עבודות תפעול ואחזקה לתחנות בביצוע   

 רשויות  2עבור  שאיבת ביוב ומים 

 ו/או תאגידי מקומיות לפחות  
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 ביחד(, כאשר לפחות אחת התחנות   

 קוב'/שעה ,תחנת   250  הינה בספיקה של

   וספת מתוךובריכת מים נ) שאיבה

 . (4)נספח  . (קוב' 3,000של  בנפח, תחנות 10

 

   3בהיקף של לפחות מים וביוב,  

 תחנות שאיבה שונות 

 )לכל התאגידים/הרשויות ביחד(,   

 כאשר לפחות אחת 

  

 . (4נספח ) למכרז נספח מעודכן מטהראו 

 

 

 4נספח 

 תצהיר פרטי המשתתף 

 פרטים על המשתתף  .1

 

        שם המשתתף:  .1.1

     : או ח.פ מס' הזיהוי  .1.2

 _____      מען המשתתף )כולל מיקוד(:  .1.3

       שם איש הקשר אצל המשתתף:   .1.4

         תפקיד איש הקשר:   .1.5

          טלפונים:  .1.6

          פקסימיליה:  .1.7

     :  )באותיות גדולות ומובנות(  דואר אלקטרוני  .1.8

 

 

 הוכחת תנאי סף 

עבודות  בחמש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז, בביצוע , שנים רצופות לפחות 3המשתתף הינו בעל ניסיון קודם של 

  3רשויות מקומיות לפחות ו/או תאגידי מים וביוב, בהיקף של לפחות  2עבור   תפעול ואחזקה לתחנות שאיבת ביוב ומים

 .שויות ביחד(הראו /ו  תחנות שאיבה שונות )לכל התאגידים
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   / שם הרשות המקומית

 תאגיד המים והביוב 

 

 

 / שם איש קשר ברשות

 ותפקידו   תאגיד

 

 

 ספיקת התחנה

 

 

 טלפון איש קשר 

 ברשות  

 שנת ביצוע  

 העבודות 

 

 

 

 הערות 

      

                         

 

     

 

 

 

     

      

      

      

      

 

על דחיית המועד האחרון    בזאת להודיע  מבקשתהמועצה האזורית אל קסום,  יחד עם זאת,  

 להגשת מסמכי המכרז: 

 מועד  הבהרה 

ולא יאוחר מהשעה    ני יום ש  25/04/2022 מסמכי המכרז המועד האחרון להגשת 
12:00 . 

 

 

 בברכה,

 מלי פול 

מנהלת מחלקת רכש, חוזים, מכרזים  
 והתקשרויות 

 


