
מועצה אזורית  
מטה יהודה

5/21מכרז 

תפעול ובקרה של מערכות  , מתן שירותי אחזקה
 ומתקני ביוב במועצה אזורית מטה יהודה

"מכרז מסגרת"

 



הכנס אינו חובה

הנכם מתבקשים לרשום את פרטיכם באופן 
 .קריא וברור בטופס רישום המשתתפים

פרטים אלה יהוו אמצעי הקשר אתכם במידת  
.הצורך

 



הסבר כללי

המכרז הינו מכרז מסגרת למתן שירותי אחזקה ,
תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביוב במועצה  

 .אזורית מטה יהודה

 המתקנים השונים פרושים על פני שטח גיאוגרפי
על המציע לקחת , )כחצי מיליון דונם(גדול מאוד 

 .בחשבון פריסה נרחבת למתן השירות

 מתקני   4, מתקני סניקה  23במועצה קיימים כיום
 .מכוני טיהור שפכים 7 –אגור ושטוף ְו 

 





מטע ש"מט



ה"נתיב הל ש"מט



נס הרים ש"מט



ר"תחנת סניקה מבוא בית



תחנת סניקה נווה אילן



תנאי סף

כפי שהם , יש לשים לב לתנאי הסף להגשת ההצעות
 .  8,9של מסמכי המכרז בעמודים ' רשומים בחלק א

 על הקבלן לעמוד בכל תנאי הסף  

במצטבר



שיטת המכרז והתמחור

לכל המחירים הרשומים  , המכרז הוא בשיטת הנחה אחידה באחוזים
.  במחירון ולא הנחה פרטנית לכל סעיף

המחירון קבוע ואינו צמוד למדד והתייקרויות כלשהן. 

 יום 80+ תנאי התשלום הינם שוטף.

15%ישולמו לפי דקל בהפחתה של , עבודות שלא מופיעות במחירון 
.וללא רווח קבלן ראשי

בכדי  , יש לקרוא היטב את המפרט הטכני ואת ההערות במחירון
.להבין מה הסעיפים כוללים ומה לא

 ארבע שנים אופציה+ המכרז הינו מכרז מסגרת לשנה.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה לשני קבלנים לפחות.
 



הגשת מסמכי המכרז

להקפיד ולחתום על כל עמוד במסמכי המכרז.

על פי המפורט במסמכי המכרז, להקפיד על הגשת כל המסמכים הנלווים.

במדויקעל פי הנוסח המצורף ₪  50,000ס "ערבות להצעה ע, להגיש עם ההצעה. 

אין להגיש ערבות מטיבה או מרעה מכל בחינה.

 12:00בשעה  13.05.2021המועד האחרון להגשה הינו. 

אף לא בדקה מאוחר יותר, לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד הרשום.

 



הגשת שאלות

מרכז המכרז הינו מר גיל ניר. 

שאלות לגבי המכרז יתקבלו בכתב בלבד למייל הרשום במסמכי המכרז. 

יש לוודא קבלת המייל. 

התשובות ישלחו במרוכז לכלל המשתתפים. 

למסמכי ההצעה, יש לצרף את פרוטוקול הכנס ומסמך ההבהרה לשאלות.

 



דגשים מיוחדים

הקבלן מחויב להחזיק מנהל עבודה מטעמו  ,
.  במשך כל זמן ההתקשרות

מול  , מנהל העבודה יהיה איש הקשר היחיד
.המועצה והפיקוח

 


