
מכרז פומבי מס' 04/2011
חידוש צנרת ביוב ללא חפירה 

מי אשקלון
תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
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סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי 26.10.2011 בשעה 12:00 במשרדי התאגיד שברחוב שד' התעשייה 
8 )בית ד.ס.ו.ר. אזור תעשייה צפוני, אשקלון(. השתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה להשתתפות 

במכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי התאגיד, בשעות 9:00-15:00 בימי העבודה הרגילים, תמורת 
ללא  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן  יוחזרו.  שלא  דמי השתתפות  מע"מ,  כולל   ₪ 2,000 של  תשלום 
בכתובת  האינטרנט של התאגיד  וכן באתר  הרגילות  העבודה  תשלום במשרדי התאגיד בשעות 

 .www.mei-a.co.il
יש  ההצעות  את   .15:00 בשעה   10.11.2011 חמישי  ביום  הנו  במכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  מועד 

להגיש במסירה אישית )לא בדואר( בתיבת המכרזים של התאגיד במעטפות סגורות.
התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לתאגיד בטלפון 08-6793000. 
בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעה זו ומסמכי המכרז הנוסח הקובע יהיה הנוסח במסמכי 

המכרז. 

"התאגיד" ( מזמין בזה משתתפים להציע  'מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ' )להלן: 
הצעות מחיר לביצוע עבודות לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה בתחומי העיר אשקלון והעיר נתיבות 
בהתאם  והכול  התאגיד,  של  אחריותו  בתחום  נוסף  ו/או  אחר  שטח  ובכל  "העבודות"(  )להלן: 

למסמכי המכרז.
תקופת  את  להאריך  מחויב(  אינו  )אך  רשאי  התאגיד  חודשים.   12 ל-  הינה  ההתקשרות  תקופת 
מעבר  חודשים   24 של  כוללת  לתקופה  ועד  נוספים  חודשים   12 עד  של  נוספת  בתקופה  ההסכם 

לתקופת ההתקשרות הראשונית. 
ההשתתפות במכרז מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים )תנאי סף(.

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמך המכרז בעצמו 
ובמצטבר:

4.1.  הקבלן המשתתף הינו בעל סיווג קבלני כדלקמן:
4.1.1.  הקבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאית, 

תשכ"ט – 1969.
4.1.2.  הקבלן יהיה בעל סימול 400 בענף ראשי לעבודות מים, ביוב ותשתיות בסיווג של ב' 

2 ומעלה.
ראשי למשאבות  בענף   500 סימול  בעל  יהיה  או קבלן משנה מטעמו  הראשי  4.1.3.  הקבלן 

ותחנות שאיבה בסיווג של ב' 1 ומעלה.
4.1.4.  בעל ידע וניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע עבודות לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה 

בחמש השנים האחרונות החל משנת 2007 לפחות.
4.2.  מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי בסכום של 50,000 ש"ח 
להבטחת התחייבויותיו לפי המכרז. הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו, ניתנת לפרעון 
ללא כל תנאי ועל פי דרישה בלבד, בכל מועד שהוא ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה, 6 

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 
4.3.  הקבלן ביצע חידוש קווי ביוב בשיטת CIPP בקוטר 300 מ"מ ובאורך מצטבר של 200 מטרים 

לכל הפחות.
4.4.  ניסיון בניפוץ צנרת קיימת והשחלת צנרת חדשה, Pipe Bursting הקבלן ביצע חידוש 

בשיטה זו בצנרת 250 מ"מ ובאורך מצטבר 100 מטרים לכל הפחות.
4.5.  מי שהשתתף בסיור קבלנים במסגרת מכרז זה.

4.6.  מי ששילם את דמי ההשתתפות במכרז.

בברכה, 
שלום שרעבי, מנכ"ל


