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העומדים,  בישראל  כדין  הרשומים  תאגידים  זה  במכרז  להשתתף  רשאים 

 במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
 

ביוב בהיקף  מים ועבודות ומתקני    -  על משתתף המגיש הצעה לפרק א'  2.1
מע"מ(   1,000,000מעל  של   כולל  )לא  המפורטים   ש"ח  בתנאים  לעמוד 

 להלן:

לרישום קבלן    מדריך"בהתאם לקבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות,  בעל תעודת             
  או בענף   260  , תקפה, בענף1999משרדית באוגוסט  -, שאושר על ידי הוועדה בין "מוכר

   5או  4או  3 ' סוגבבקבוצה  400

 כאמור לעיל. תקפהקבלן מוכר  תעל המשתתף לצרף להצעתו תעוד    

 או 
או   260בענף    1969-רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 

  )במצטבר( הכנסות מביצוע   2020  -  9201, והיו לו בשנים  ומעלה   3-'בבסיווג    400בענף  
הנ בתחום  ו/אועבודות  ביוב  מערכות  בתחום  ו/או  מים  ו/או  ביוב  קווי  והחלפת   חת 

מ נמוך  בסך שאינו  ידו,  על  תיעול, שבוצעו  ו/או  )כולל מע"מ(    4,500,000  -מים  ש"ח 
 ש"ח )כולל מע"מ(.   1,500,000-כשלפחות עבודה אחת בהיקף של לא פחות מ

 
לפי  מקור,    אישור תקף על רישום, כאמור ואישור רו"חעל המשתתף לצרף להצעתו  

פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של וכן    המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה  ,הנוסח הרצ"ב
ו/או  ביוב  מערכות  בתחום  ו/או  מים  ו/או  ביוב  קווי  והחלפת  הנחת  בתחום  עבודות 
מים ו/או תיעול אשר בוצעו על ידו ומהן נבעה הכנסתו כאמור לעיל, חתומה על ידי 

 המשתתף.

שיפרט   עבודה  כל  מכתב  לגבי  להצעתו  לצרף  עליו  כאמור,  בטבלה  ף מהגו המשתתף 
אשר  אחר  בנוסח  או  הרצ"ב  הנוסח  פי  על  הנ"ל,  העבודה  את  המשתתף  ביצע  עבורו 

   .יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז
 

כי   ביוב בתוך מובהר בזאת  ו/או מביצוע עבודות  אין בהכנסות מביצוע עבודות מים 
 . הדרישה בתנאי זהל די לענות ע מבנים כ

 
 

ביוב בהיקף  מים ועבודות ומתקני    -על משתתף המגיש הצעה לפרק ב'   2.2
עד   המפורטים   1,000,000של  בתנאים  לעמוד  מע"מ(  כולל  )לא  ש"ח 

 להלן:

לרישום קבלן    מדריך"בהתאם לקבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות,  בעל תעודת             
  או בענף   260  , תקפה, בענף1999משרדית באוגוסט  -ין , שאושר על ידי הוועדה ב"מוכר

   5או  4או  3 או 2 ' סוגבבקבוצה  400

 כאמור לעיל. תקפהקבלן מוכר  תעל המשתתף לצרף להצעתו תעוד    

 או 
או   260  בענף  1969-רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 

  )במצטבר( הכנסות מביצוע   2020  -  9201בשנים  , והיו לו  ומעלה   2-'בבסיווג    400  בענף
ו/או  ביוב  מערכות  בתחום  ו/או  מים  ו/או  ביוב  קווי  והחלפת  הנחת  בתחום  עבודות 

נמוך מ בסך שאינו  ידו,  על  תיעול, שבוצעו  ו/או  )כולל מע"מ(  1,500,000  -מים    ש"ח 
 ש"ח )כולל מע"מ(. 750,000 -כשלפחות עבודה אחת בהיקף של לא פחות מ
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לפי  מקור,  ישור תקף על רישום, כאמור ואישור רו"ח  אל המשתתף לצרף להצעתו  ע    
פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של וכן    המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה  ,הנוסח הרצ"ב

ו/או  ביוב  מערכות  בתחום  ו/או  מים  ו/או  ביוב  קווי  והחלפת  הנחת  בתחום  עבודות 
נסתו כאמור לעיל, חתומה על ידי מים ו/או תיעול אשר בוצעו על ידו ומהן נבעה הכ

 המשתתף.
 

מכתב   להצעתו  לצרף  עליו  כאמור,  בטבלה  המשתתף  שיפרט  עבודה  כל  ף מהגו לגבי 
אשר  אחר  בנוסח  או  הרצ"ב  הנוסח  פי  על  הנ"ל,  העבודה  את  המשתתף  ביצע  עבורו 

   .יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז
 

כי   ביוב בתוך אין בהכנסות מביצומובהר בזאת  ו/או מביצוע עבודות  ע עבודות מים 
 . הדרישה בתנאי זהדי לענות על מבנים כ

 
ידי מקורלהצעתו מצורפת ערבות    2.3 על  בנק בישראל או  ידי  על  , אוטונומית, שהוצאה 

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח  
התשמ"א   הביטוח,  עסקי  של    , 1981  -על  סך  על  במכרז,  המשתתף    250,000לבקשת 

זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי  ו    19.8.2021  ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום
 המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. 

  
ידי חברת  על  להיות חתומה  חייבת  ביטוח, כאמור,  ערבות מחברת  כי  בזאת  מובהר 

 מה ולא על ידי סוכן שלה. הביטוח עצ
 

של  עותק  או  העתק  או  צילום  יתקבל  לא  בלבד.  מקורית  ערבות  להצעה  לצרף  יש 
הביטוח  חברת  או  הבנק  ידי  על  מקור  בחתימות  חתום  הוא  אם  אף  כאמור  ערבות 

 מוציא הערבות.
 

יעמוד   לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  החברה 
 . ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו תנאי המכרז בהתחייבויותיו על פי

 
הנדרשים  2.4 המסמכים  וכל  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  המשתתף  הצעת 

 במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. 
 

 


