
 

 

 מודעה לעיתון 
 הפצהלאספקת שירותי  1/2022מס'  מכרז

 כללי       
 

 הצעות( מזמינה בזה "המזמין"או  "החברה"( בע"מ )להלן: 2003מי נתניה ) .1
 "(.  השירותים: "להלן)הפצה שירותי אספקת ל

 
 על החתימה ממועד חודשים 12 למשך הינה השירותים לאספקת ההתקשרות תקופת .2

 לתקופת עד, נוספת לשנה, שנה בכל, מאליו יתחדש החוזה. תההתקשרו מסמכי
, ההתקשרות סיום על הודיעה החברה כן אם אלא ,שנים 5 של כוללת התקשרות

 .ההתקשרות חוזה להוראות בהתאם

בתכולת , מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר השירותים, היקפם ותנאיהם .3
 .  השירותים

 תנאי סף להשתתפות במכרז

 התנאים בכל במכרז ההצעות הגשת במועד העומדים, מציעים במכרז להשתתף רשאים
 :להלן המפורטים המצטברים

מציע בעל ניסיון בחלוקת חשבונות שוטפים )חשבונות מים וביוב או ארנונה( עבור  .א
או עבור  2001-תאגיד מים וביוב שהוקם עפ"י חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א

חשבונות בשנה )בכל תאגיד או  500,000לק לפחות רשות מקומית, שבתחומם חי
 .(.2021-ו 2020רשות בנפרד(, וזאת לכל הפחות במשך השנתיים האחרונות )

 למתן הכללי ההיתר לתנאי בהתאם, כמותי דואר שירותי למתן היתר בעל מציע .ב
 .דואר שירותי

 .המכרז מסמכי את קיבלו אשר מציעים .ג

 .המכרז מסמכי להוראות בהתאם, בנקאית ערבות להצעתם צירפו אשר מציעים .ד

 הנדרשים הנתונים או המסמכים וכל, בלבד אחת משפטית ישות ידי על תוגש משתתף הצעת
 .בלבד במכרז המשתתף שם על יהיו, הבנקאית והערבות הניסיון, השאר בין, כולל, במכרז

 
 קבלת מסמכי המכרז

 בית, "הצורן' רח פינת 3 המחשב' רחעותק ממסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה, שב
. על כל מציע אשר בכוונתו להשתתף במכרז לקבל עותק ממסמכי המכרז כאמור 1 קומה", אריאל

לעיל, ממזכירות החברה, ולהשאיר את פרטיו המלאים במזכירות החברה במועד קבלת העותק 
 הנ"ל.
 

 ערבות
 אלףעשרים )₪  20,000)אוטונומית( בסכום של  צרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותניתהמציע י

בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת המזמין להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה ₪(, 
 על החוזה וקיום הוראותיו. 

 
 שאלות הבהרה

 פקס באמצעות וזאת, 12:00 בשעה 28.2.2022 ליום עד, לחברה בכתב הבהרה שאלות להפנות ניתן

 .tehila@mei-netanya.co.il ל"בדוא או 077-4703072' מס

 
  



 

 

 
 

 0014:, שעה 9.3.2022המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 
 

 תתקיים, שההצעות פתיחת בישיבת נוכחים להיות רשאים למכרז הצעה שהגישו משתתפים
 .  החברה במשרדי :1514 בשעה 9.3.2022 ביום

 
 חברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.אין ה

 ניתן לראות את פרטי מודעות המכרזים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
netanya.co.il-www.mei 

 
 

 ( בע"מ2003מי נתניה )

http://www.mei-netanya.co.il/

