
מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן:"התאגיד"( מזמין מציעים ליתן 1.
הצעות מחיר לאספקת ריהוט משרדי למשרדי מערך הגבייה של התאגיד המצויים 

ברח' יורם ורון 2 באשקלון.
באשקלון, 2.  8 התעשייה  בשד'  התאגיד  במשרדי  לעיון  ניתנים  המכרז  מסמכי 

בימים א'-ה' בין התאריכים 25.08.2013 עד 08.09.2013 בין השעות 09:00-12:00 
.www.mei-ashkelon.co.il וכן באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת

הצעות למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי טפסי המכרז, הניתנים לרכישה במשרדי 3.
התאגיד, תמורת סך של 750 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה לא יוחזר.

על ההצעות להימצא בתיבת המכרזים של התאגיד, אשר נמצאים בשד' התעשייה 4.
8 באשקלון, עד ולא יאוחר מיום 12.09.2013 בשעה 12:00 בצהרים. הצעה שלא 

תימצא בתיבה לאחר ריקונה, לא תשתתף במכרז. אין לשלוח הצעות בדואר.
התאגיד  אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.5.
ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף 6. רשאים להשתתף במכרז אך 

דלהלן:
המציע רכש את מסמכי המכרז.6.1
המציע הינו עוסק מורשה רשום כדין בישראל.6.2
המציע צירף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים 6.3

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים 
כדין ושכר מינימום, התשל"ו – 1976(.

ניסיון: המציע הינו בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות, בטרם פרסום 6.4
הובלה  אספקה,  ייצור,  הכוללות:  לפחות  עבודות  שלוש  בביצוע  המכרז, 
והרכבה של ריהוט משרדי למשרדים ו/או לתעשיית ההייטק ו/או למוסדות 

ציבוריים בהיקף כספי מינימאלי של 40,000 ₪ לפרוייקט.
כל 6.5 בבעלותו, של  קרי, מפעל  מוכחת,  ייצור עצמית  יכולת  בעל  הינו  המציע 

פריטי הריהוט המפורטים במסמכי המכרז.
אירופאים 6.6 בסטנדרטים  חומרי-גלם  ספקי  של  בתקנים  לעמוד  המציע  על 

/ אמריקאים בהם משתמש המציע.
למציע מחזור כספי שנתי בהיקף של 500,000 ₪ לפחות לכל אחת משלוש 6.7

השנים שקדמו למכרז. 
של7. סך  על  ישראלי,  בנק  של  אוטונומית  בנקאית  ערבות  לצרף  יש  להצעה 

)להלן:"ערבות המכרז"(. הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו,   ,₪  35,000
ממועד  שהוא  מועד  בכל  בלבד,  דרישה  ועפ"י  תנאי  כל  ללא  לפירעון  ניתנת 

הנפקתה ועד מועד פקיעתה, יום 30.06.2014.
הזוכה 8. עם  משא-ומתן  לנהל  הבלעדי,  דעתו  שיקול  על-פי  רשאי,  יהיה  התאגיד 

במכרז לאחר זכייתו וטרם חתימת החוזה.

מכרז מס' 05/2013

מכרז לאספקת ריהוט משרדי  
עבור משרדי הגבייה של מי אשקלון 
תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ 

בברכה,

שלום שרעבי, מנכ"ל
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