
להלן פרטי המכרז:
תקופה ביצוע הפרויקט: תקופה מוערכת של כ- 32 חודשים.א.

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:ב.
הבדיקות  לביצוע  מעבדות,  להסמכת  הלאומית  הרשות  ע"י  מוסמכת,  מעבדה  הינה  המעבדה 

הבאות:
בדיקות בטון שונות )טרי וקשוי(.1.
בדיקות קרקע מכל הסוגים.2.
בדיקות ללא-הרס בצינורות פלדה )בעיקר צילומי רנטגן של ריתוכים(.3.

לביצוע  מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  של  הסמכה  נושאת  אינה  והמעבדה  במידה 
עם  תקף  הסכם  להצעתה  המעבדה  תצרף  בלבד(,  )והן  זה   3 בסעיף  ב'  הנקובות  הבדיקות 
בדיקות  לביצוע  מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  ע"י  מוסמכת  שהינה  אחרת  מעבדה 
השותפות  וכלפי  המציע  כלפי  המוסמכת  המעבדה  של  התחייבות  יכלול  זה  הסכם  אלה. 
שיצוינו  כפי  לביצוען  הנקובים  ולמחירים  החוזה  להוראות  בהתאם  אלו  בדיקות  לביצוע 

בהצעתה הכספית של המציע. 
המצוינות  הבדיקות  כל  או  אחת  לביצוע,  ההצעות,  הגשת  במועד  מוסמך,  אינו  והמציע  במידה 
ובלבד  יצרף מציע שכזה הסמכות עבר שלו לביצוע אותן הבדיקות  3 שלעיל,  ב'   -  1 ב'  בסעיפים 
תחשבנה  שכאלה  הסמכות   .2012 שנת  במהלך  המוקדם,  לכל  פג,  שכאלה  הסמכות  של  שתוקפן 
ע"י  ביטולן  בגין  אינה  לפקיעתן  ובלבד שהסיבה  הסף  בתנאיי  עמידה  לצורך  כהסמכות מספקות 
הרשות להסמכת מעבדות בהתאם להוראות סעיף 5)5( לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, 
תשנ"ז - 1997. תנאי לחתימת חוזה, בנסיבות שכאלה, יהא הגשת הסמכות בתוקף, לכל הפחות, עד 

לתום שנת 2013.
עם זאת, במידה והמעבדה תבקש להתבסס על מעבדה אחרת לצורך הבדיקות המפורטות בסעיף 

ב' 3 הנ"ל כאמור לעיל - תצורף, עבור מעבדה שכזו, הסמכה שהינה תקפה למועד הגשת ההצעות.
ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  בדרישות  העומד  כדין  רשום  תאגיד  שהינו  מציע 

התשל"ו - 1976 כדלקמן:
בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת 1.

מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל 2.

מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
מציע העומד בדרישות סעיף 2 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 לעניין תשלום 

שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
תשלום דמי ההשתתפות בהליך.

עיון במסמכי המכרז: ג.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באופנים הבאים: 

בכתובת אשקלון  מי  תאגיד  של  האינטרנט  באתר  המכרז  מסמכי  ביתר  לעיין  יהיה  ניתן 
www.mei-a.co.il תחת תוית "מכרזים והתקשרויות", החל מיום 3.3.2013, מהשעה 10:00 

בבוקר.
 ,8 התעשיה  שבשדרות  בע"מ,  האזורי  והביוב  המים  תאגיד  מי-אשקלון  תאגיד  במשרדי 

אשקלון, החל מיום 3.3.2013, בשעה 13:00-10:00 אחה"צ, בתיאום מראש בטלפון 08-6793000.

להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז:ד.
תשלום דמי השתתפות וקבלת מסמכי המכרז: תשלום דמי ההשתתפות בסך של 1,500 ₪, כולל 
מע"מ. וקבלת מסמכים מודפסים, יתאפשרו בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד, 

החל מיום 3.3.2013 )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 
דמי  תשלום  לאחר  אשקלון   ,8 התעשיה  שבשדרות  אשקלון  מי  תאגיד  במשרדי  תיעשה 

ההשתתפות אשר לא יוחזרו למציע בשום מקרה.
המועד האחרון להגשת בקשות למתן הבהרות - 10.3.2013. 

תתקבלנה  להן  ומענה  הבהרה  למתן  בקשות  כי  מובהר  ד)1(,  סעיף  מהוראות  לגרוע  מבלי 
ותישלחנה רק למציעים ששלמו את דמי ההשתתפות.  

מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז – ביום 20.3.2013 החל מהשעה 10:00 )בבוקר( ועד לשעה 
בתיבת המכרזים אשר תיועד לכך במשרדי חברת מי-אשקלון תאגיד  12:00 )בצהרי היום(, 

המים והביוב האזורי בע"מ.

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

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

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

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

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

חתימת החוזה לרבות בשל היעדר תקציב.

מכרז מס' 02/2013

מכרז לביצוע בדיקות מעבדה

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


