
כפי 1. הנדרשות  ההכנות  כלל  סיום  מיום  חודשים,   36 למשך  הינה  תקופת ההתקשרות 
שעל המציע לבצע. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם ב- 2 תקופות 
וזאת בהתאם  נוספות, כולן או חלקן, בנות עד 24 חודשים כל אחת, או כל חלק מהן 

לאמור במסמכי המכרז.

ביום 2. העומדים  בישראל,  כדין  הרשומים  תאגידים/אחר  במכרז,  להשתתף  רשאים 
הגשת ההצעות בכל תנאי הסף ותנאי העמידה במכרז, המפורטים במסמך ההוראות 

למשתתפים.

8 אשקלון, 3. התעשייה  שד'  בכתובת:  החברה  במשרדי  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  ניתן 
של   סך  תשלום  תמורת   16:00  –  08:00 השעות  בין   28/05/13 ה-  שלישי  ליום  עד 

שלא  מע"מ,  כולל  חדשים(  שקלים  מאות  וחמש  אלפים  שלושת  )במילים:   ₪  3,500
יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, בטרם רכישתם במשרדי החברה ו/או 
באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת: www.mei-a.co.il  )תחת התווית מכרזים 

והתקשרויות(. 

המפורטים 4. והאישורים  המסמכים  שאר  ואת  המכרז  לתנאי  בהתאם  ההצעות  את 
החברה,  במשרדי  בדואר(  לשלוח  )לא  ידנית  במסירה  למסור  יש  המכרז,  במסמכי 
בלבד,   "01/2013 מספר  פומבי  "מכרז  ציון  נושאת  סגורה  במעטפה  הר"מ  בכתובת 
הזמנים  ולוחות  ההנחיות  פי  על  זאת   .12:00 עד השעה   30/05/13 ה-  חמישי  ליום  עד 

כמפורט בפרק 2 להוראות המשתתפים ותנאי המכרז.

מפגש מציעים יתקיים בתאריך 13/05/13 בשעה 14:00 במשרדי החברה. ההשתתפות 5.
במפגש המציעים הינה חובה. 

שאלות הבהרה - שאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד לנציגי החברה עד ליום רביעי 6.
ה- 16/05/13 עד השעה 16:00. בתום המועד האמור לא יתקבלו אצל החברה שאלות 
נוספות לרבות תשובות לשאלות אלה. ניתן להעביר את השאלות לפקס 08-6793005. 

תשובות החברה תימסרנה טרם מועד הגשת הצעת המשתתפים.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי 7.
המכרז שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. 

מי אשקלון, תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן: "החברה"(, מיסודן של עיריית אשקלון 
ועיריית נתיבות מעוניין לקבל הצעות עבור התקנה, הכשרה, הדרכה, הטמעה ואחזקה של 
מערכות ממוחשבות לביצוע חיובים, גביה, אכיפה ושירות לקוחות בתאגיד מים וביוב, על 
פי דרישתה, )להלן: "השירותים"(, בכפוף לאמור במסמכי המכרז. ההתקשרות תהיה על פי 

תנאי נוסח הסכם ההתקשרות המצ"ב למסמכי המכרז )להלן: "ההסכם"(.

www.mei-a.co.il
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