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מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן : "החברה" ו/או "התאגיד" 1.
ו/או "המזמין"( מזמינה בזה משתתפים להציע הצעות מחירים לביצוע עבודות 
לשיקום, שידרוג ופיתוח רשת ביוב בשטח העיר אשקלון והעיר נתיבות )להלן: 
וזאת,  החברה  רישיון  תחום  יורחב  אם  אחר/נוסף  שטח  ובכל  "העבודות"( 

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. 
)12 חודשים(, החל 2. הינה לשנה אחת  לביצוע העבודות,  תקופת ההתקשרות, 

ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות. לחברה שמורה האופציה להאריך את 
תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש 

שנים בסה"כ, והכול בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
ההשתתפות במכרז, מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים )תנאי סף(:3.

המציע הינו חברה בע"מ הרשומה כדין בישראל.3.1
הקבלנים 3.2 רשם  מאת  בנאיות  הנדסה  עבודות  לביצוע  קבלן  רישיון  בעל 

בסימול 400 ב' 2 )ענף ביוב(, בתוקף, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות 
במכרז זה.

מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי בסכום של 3.3
50,000 ₪ להבטחת התחייבויותיו לפי המכרז.  הערבות תהיה בלתי מותנית 
בתנאי כלשהו, ניתנת לפירעון ללא כל תנאי ועפ"י דרישה בלבד, בכל מועד 
6 חודשים מהמועד האחרון  ועד מועד פקיעתה,  שהוא ממועד הנפקתה 

להגשת ההצעות. 
מי שהשתתף בסיור הקבלנים שנערך במסגרת מכרז זה.3.4
בעל ידע וניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע עבודות לשיקום, שדרוג ופיתוח 3.5

רשת ביוב, עבור רשות מקומית, בת 100,000 נפש לפחות ו/או תאגיד מים 
השנים  בשלוש  לפחות,  נפשות   150,000 של  אוכלוסייה  המשרת  וביוב, 
ו-2012,  האחרונות אשר השלים עבודות, בכל אחת מהשנים 2010, 2011 
בהיקף כספי שלא יפחת מסך של 2,000,000 ₪ )לא כולל מע"מ( לכל שנה. 
בהתאם  הביוב,  לפרק  בהתאמה  תהיה  הרלוונטית  הסף  תנאי  דרישת 

להצעת המשתתף כמפורט במסמכי המכרז.
המצורף  מקצועי  ניסיון  טופס  על-גבי  תוגש  הפרויקטים  עבודות  רשימת 
מילוי  על  להקפיד  שיש  לכך  לב המשתתפים  לתשומת  המכרז.  למסמכי 
כל הפרטים הנדרשים לפיו.  החסרת פרטים עלולה לגרום לפסילת הצעה 

במכרז.
לפחות, 3.6  ,16" בקוטר  ביוב,  קווי  בהנחת  ראשי,  כקבלן  מוכח,  ניסיון  בעל 

באורך כולל של 500 מ', במצטבר, במהלך 3 השנים האחרונות.
מסמכי 3.7 רכישת  בגין  הקבלה  צרוף  במכרז.  השתתפות  דמי  ששילם  מי 

המכרז יהווה הוכחה לרכישת המכרז.
הרגילות, 4. העבודה  בשעות  החברה,  במשרדי  לקבל  ניתן  המכרז,  מסמכי  את 

תמורת תשלום של 4,000 ₪, כולל מע"מ, דמי השתתפות, שלא יוחזרו.  ניתן לעיין 
במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות וכן 
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הקבלנים  בסיור  ההשתתפות  באשקלון.  הצפוני  התעשיה  אזור   ,8 התעשייה 
הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. 

להוראות 6. נספחיהן, בהתאם  כל  )על  המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 
להגיש  יש  ההצעות  את   .15:00 שעה  עד   ,20/01/2014 ב',  ביום  הינו  המכרז(, 
במסירה אישית )לא בדואר(, במעטפות סגורות, לתיבת המכרזים, שבמשרדי 

החברה.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.7.

החברה תהא רשאית לנהל משא ומתן, עם המציע הזוכה / הזוכים וכן להכריז 
על יותר מזוכה אחד.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למי אשקלון בע"מ, טל':  8.08-6793000.
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מכרז שיקום, שידרוג 
ופיתוח רשת ביוב 

בברכה,

שלום שרעבי, מנכ"ל


