
ו/או 1. )להלן:"החברה"  בע"מ  האזורי  והביוב  המים  תאגיד  אשקלון  מי 
עבודות  לביצוע  מחיר  הצעות  להציע  משתתפים  בזה  מזמין  "התאגיד"( 
הסבה ואספקה של מדי מים בשטח העיר אשקלון, וזאת בהתאם לתנאים 

המפורטים במסמכי מכרז זה. 
תקופת ההתקשרות תהא ל – 1 שנה )12 חודשים( מיום חתימת החוזה ו/2.

או מיום מתן צו התחלת עבודה ראשון, לפי המאוחר מבין שניהם. לחברה 
שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה אחת 

נוספת ועד לתקופה מקסימאלית של 3 שנים.
ההשתתפות במכרז מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים )תנאי סף(:3.

ישראלי א. בנק  של  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  שצירף  מי 
הערבות  המכרז.  לפי  התחייבויותיו  להבטחת   ₪  30,000 של  בסכום 
תנאי  כל  ללא  לפירעון  ניתנת  כלשהו,  בתנאי  מותנית  בלתי  תהיה 
מועד  ועד  הנפקתה  ממועד  שהוא  מועד  בכל  בלבד,  דרישה  ועפ"י 

פקיעתה, יום 29.09.2012. 
כחוק ב. ספרי חשבונות  מנהל  מוסך,  ערך  חוק מס  לפי  מורשה  עוסק 

ובעל אישורים בתוקף על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.
בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודות כיול והסבת מדי מים ג.

מכל הסוגים ובכל הקטרים נשוא המכרז. 
ציבוריים ד. גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל 

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, התשל"ו – 1976( לצורך 
ביצוע עסקאות עם גופים ציבוריים.

בעל בית מלאכה לתיקון מדי מים מאושר ע"י רשות המים במשרד ה.
התשתיות הלאומיות )יש לציין את פרטי בית המלאכה המאושר(.

נשוא ו. הפעילות  לתחום  תקף   2000 מהדורת   ISO  9001 תקן  נושא 
המכרז.

להסמכת ז. אישור  עם  המים  רשות  ידי  על  מאושרת  מבדקה  בעל 
לכללי  בהתאם  מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  ע"י  מעבדות 

.ISO/IEC  17011 :2004
השתתפות בכנס קבלנים שייערך במסגרת מכרז זה.ח.
מי ששילם דמי השתתפות במכרז. צרוף הקבלה בגין רכישת מסמכי ט.

המכרז יהווה הוכחה לרכישת המכרז.
יידרש 4. נוסח ההסכם שהזוכה  וכן  הנלווים  את תנאי המכרז, המסמכים 

לחתום עליו )להלן:"מסמכי המכרז"( ניתן לרכוש תמורת 2,000 ₪ בצירוף 
מע"מ )שלא יוחזרו( במשרדי התאגיד בשד' התעשייה 8, א.ת.הצפוני, בית 
ד.ס.ו.ר קומה 2, אשקלון,  בימים א'-ה' בין השעות 9:00 ל – 12:00 בצהרים 

בלבד.
סיור קבלנים יתקיים ביום ה', ה-15.03.2012, בשעה 12:00 במשרדי החברה, 5.

שד' התעשייה 8, א.ת.הצפוני, בית ד.ס.ו.ר קומה 2, אשקלון. ההשתתפות 
בסיור הקבלנים הינה תנאי סף להשתתפות  במכרז.

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם להוראות 6.
המכרז(, הינו ביום ה', ה-29.03.2012, בשעה 12:00. את ההצעות יש להגיש 
המכרזים  לתיבת  סגורות  במעטפות  בדואר(  )לא  אישית  במסירה 

שבמשרדי החברה בשדרות התעשייה 8, א.ת. צפוני, אשקלון.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למי אשקלון בע"מ,  טל':  6793000 - 7.08.

בברכה, 
שלום שרעבי, מנכ"ל התאגיד
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