
להלן פרטי המכרז:

תקופה ביצוע הפרויקט: 32 חודשים מהמועד הקבוע בצו התחלת העבודה, הכל בהתאם להוראות א.
החוזה.

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:ב.
בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

על המציע להיות בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 30,000,000 ₪ לפחות, ללא מע"מ, לפי 
הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים המצויים בידיו לשנים 2009-2011, או לחילופין, לשנים 
או לחילופין,   ,2009-2011 ובלבד שמחזור הכנסותיו בכל אחת מהשנים שהדגים   2008-2010

2008-2010, לפי הדו"חות היה, לכל הפחות, 10,000,000 ₪. 
קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי 500 סיווג ב')5(.

המציע הקים בישראל כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז:
לפחות שני מט"שים בתהליך בוצה משופעלת אשר תוכננו, כל אחד מהם, לפעול בספיקה 1.

ביום  המוקדם,  לכל  הסתיימה,  הקמתם  ואשר  שפכים  מק"י   10,000 לפחות,  של  יומית, 
1.1.2002 והינם פעילים במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז;

או
לפחות מט"ש אחד בתהליך בוצה משופעלת אשר תוכנן לפעול בספיקה יומית, של לפחות, 2.

פעיל  והינו   1.1.2001 ביום  המוקדם,  לכל  הסתיימה,  הקמתו  ואשר  שפכים  מק"י   30,000
במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

צירוף ערבות הצעה בסך של 2,000,000 ש"ח, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
השתתפות במפגש ובסיור מציעים.

תשלום דמי השתתפות במכרז.
עיון במסמכי המכרז: ג.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באופנים הבאים: 
ניתן יהיה לעיין ביתר מסמכי המכרז  יותר,  למעט תוכניות הפרויקט שיועלו בשלב מאוחר 
באתר האינטרנט של תאגיד מי אשקלון בכתובת www.mei-a.co.il תחת תוית "מכרזים 

והתקשרויות", החל מיום 26.8.2012, בשעה 10:00 בבוקר.
 ,8 התעשיה  שבשדרות  בע"מ,  האזורי  והביוב  המים  תאגיד  מי-אשקלון  תאגיד  במשרדי 
אשקלון, החל מיום 22.8.2012, בשעה 13:00-10:00 אחה"צ, ולאחר מכן בימים א'-ה', בין השעות 

10:00 עד 13:00 בלבד, בתיאום מראש בטלפון 08-6793000.
להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז:ד.

 ,₪  15,000 של  בסך  דמי ההשתתפות  תשלום  וקבלת מסמכי המכרז:  תשלום דמי השתתפות 
לא כולל מע"מ וקבלת מסמכים מודפסים, יתאפשרו בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13:00 
בלבד, החל מיום 22.8.2012 )שעה 10:00( ועד למועד האחרון להגשת ההצעות. דמי ההשתתפות 
ישולמו  בבנק הדואר באמצעות שובר שניתן לקבל במשרדי תאגיד מי-אשקלון או באמצעות 
המחאה רשומה לפקודת תאגיד מי-אשקלון. קבלת מסמכי המכרז תיעשה במשרדי תאגיד 
מי אשקלון שבשדרות התעשיה 8, אשקלון לאחר תשלום דמי ההשתתפות אשר לא יוחזרו 

למציע בשום מקרה.
במשרדי  יתקיים  המפגש  בבוקר.   10:00 בשעה   ,28.8.2012 ביום  יתקיים  מציעים  וסיור  מפגש 
ולאחר  8, אשקלון,  והביוב האזורי בע"מ, שדרות התעשיה  חברת מי-אשקלון תאגיד המים 
ומהווה  חובה  הינה  המציעים  ובסיור  במפגש  ההשתתפות  באתר.  מציעים  סיור  יתקיים  מכן 

תנאי להשתתפות במכרז!
המועד האחרון להגשת בקשות למתן הבהרות – 16.10.2012. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר 
כי בקשות תתקבלנה רק ממציעים שרכשו את מסמכי המכרז בעת שליחת בקשת ההבהרה 

מטעמם.  
מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: ביום 30.10.2012 החל מהשעה 9:00 )בבוקר( ועד לשעה 12:00 
בתיבת המכרזים אשר תיועד לכך במשרדי חברת מי-אשקלון תאגיד המים  )בצהרי היום(, 

והביוב האזורי בע"מ.
הערות כלליות:ה.

בהתאם  יוכחו,  ו/או  יחושבו  ו/או  יפורשו  הוכחה,  ו/או  חישוב  ואופני  זו  במודעה  מונחים 
להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה ונוסח מסמכי 

המכרז – יגברו ההוראות שבמסמכי המכרז.
את ההצעות יש להפקיד בתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז הנקוב בראש המודעה 

אשר תוצב במשרדי תאגיד מי-אשקלון. ההצעות תיבדקנה בהליך דו-שלבי. 
לשותפות שמורה האופציה לנהל מו"מ עפ"י כל דין. כן שמורה לשותפות הזכות להורות על 

ביצוע שלב תחרותי נוסף.
הכול  ומועדיו,  המכרז  תנאי  את  לשנות  ו/או  לבטל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  השותפות 

כמפורט במסמכי המכרז.
למציעים לא תהיה עילה לתביעה נגד השותפות על עיכוב או ביטול המכרז או בגין עיכוב או 

אי חתימת החוזה בשל חוסר תקציב.

משרדי השותפות יהיו סגורים בימים, 16-18 ובימים 25-26 בספטמבר 2012 
וכן בימים 30 בספטמבר עד 8 באוקטובר 2012.

מכרז מס' 01/2012
עבודות שדרוג, קירוי ונטרול ריחות 

מכון טיהור שפכים אשקלון

שותפות מכון טיפול בשפכי אשקלון, שותפות רשומה מס' 540188471 בין מקורות ייזום ובין תאגיד 
מי אשקלון )להלן: "השותפות"(, מזמינה בזאת חברות העונות על דרישות המכרז ותנאי הסף שלהלן 

להגיש הצעות בהליך:

www.mei-a.co.il


