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ו/או 1. )להלן:"החברה"  בע"מ  האזורי  והביוב  המים  תאגיד  אשקלון  מי 
לביצוע עבודות החלפת מדי מים ברשת  "התאגיד"( מזמין בזאת הצעות 
המים העירונית בעיר אשקלון, כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט הטכני 

)להלן:"העבודות"(.
החל 2. חודשים(   12( אחת  לשנה  הינה  זה  מכרז  עפ"י  ההתקשרות  תקופת 

עבודה  צו התחלת  מיום מתן  או  על הסכם ההתקשרות  מיום החתימה 
כללי לביצוע העבודות, המאוחר מבין שניהם. לתאגיד שמורה אופציה, 
ועד  נוספת  חד צדדית, להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה 
להוראות  בהתאם  והכול  בסה"כ,  שנים   3 בת  מקסימאלית  לתקופה 

ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובחוזה ההתקשרות. 
)תנאי 3. הבאים  המוקדמים  התנאים  בקיום  מותנית  במכרז  ההשתתפות 

סף(:
רשאי להשתתף במכרז מציע העומד במועד הגשת הצעות בכל התנאים 

המצטברים, המפורטים להלן:
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.
להגשת ג. הקודמות  לפחות,  שנים  )שלוש(   3 של  מוכח  ניסיון  בעל 

מים  תאגידי  ו/או  מקומיות  ברשויות  מים   מדי  בהחלפת  ההצעה, 
העבודות,  מורכבות  לאור  נדרש  זה  ניסיון  כי  בזאת,  מובהר  וביוב. 
רגישותן והצורך בביצוען באופן מדויק תוך הצלבת נתונים שונים, 

כמפורט במסמכי המכרז.
נשוא ד. העבודות  את  התואם  בתוקף   )2000(  9001  ISO תעודת  בעל 

המכרז.
ציבוריים ה. גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל 

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו-1967. 
מי שהשתתף בסיור הקבלנים שייערך במסגרת מכרז זה.ו.
מי ששילם דמי השתתפות במכרז. צירוף הקבלה בגין רכישת מסמכי ז.

המכרז יהווה הוכחה לכך.
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 14:00 במשרדי החברה, 5.

שברחוב שד' התעשייה 8, א.ת.הצפוני, בית ד.ס.ו.ר קומה 2, אשקלון. 
המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם להוראות 6.

המכרז(, הינו ביום ה', ה-29.03.2012, בשעה 14:00. 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.

מכרז פומבי מס' 03/2012
החלפת מדי מים ברשת עירונית באשקלון


