
מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן : "החברה" ו/או "התאגיד" ו/או 1.
"המזמין"( מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות שטיפה יזומה, פתיחת סתימות ביוב, 
שאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב, כמפורט במסמכי המכרז, הכל בהתאם 

לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "העבודה" או  "העבודות"(.
תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות.  2.

והמוחלט, להאריך את  לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי  נתונה אופציה,  לחברה 
תקופת החוזה לשלוש שנים נוספות או חלק מהן, כל פעם לשנה או חלק ממנה, 

בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות.
ההשתתפות במכרז, מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים )תנאי סף(:3.

מציעים שרכשו את מסמכי המכרז והשתתפו במפגש המציעים.3.1
המונה 3.2 מקומית  ברשות  בביצוע,  ראשיים  כקבלנים  מוכח,  ניסיון  בעלי  מציעים 

שמונים  לישובים  שירותים  שנותן  אזורי  תאגיד  או  תושבים   100,000 לפחות 
יזומה,  להלן: שטיפה  מהעבודות  כל אחת  תושבים,   150,000 לפחות  במצטבר 
 ,2012  ,2011( ביוב, בשלוש השנים האחרונות  קווי  וצילום  ניקוי  בורות,  שאיבת 
2013(, בהיקף של 1,000,000 ₪ )לא כולל מע"מ( בממוצע לשנה, לכל העבודות 
יחד. כולל ניסיון בביצוע עבודות שטיפה יזומה, וניקוי קווי ביוב, בקוטר 700 מ"מ 

לפחות.
או לחלופין: 

מציעים בעלי ניסיון מוכח, כקבלנים ראשיים בביצוע, ברשות מקומית המונה לפחות  
100,000 תושבים או תאגיד אזורי שנותן שירותים לישובים שמונים במצטבר לפחות 
ניקוי  בורות,  שאיבת  יזומה,  שטיפה  להלן:  מהעבודות  אחת  לכל  תושבים,   150,000
וצילום קווי ביוב, בשלוש השנים האחרונות )2011, 2012, 2013(, בהיקף של 1,000,000 ₪ 
)לא כולל מע"מ( בממוצע לשנה, לכל העבודות יחד, כולל ניסיון בביצוע עבודות שטיפה 
יזומה, וניקוי קווי ביוב, בקוטר 700 מ"מ לפחות, בעלי הסכם בתוקף עם קבלן משנה 
 ,2011( האחרונות  השנים  בשלוש  ביוב,  קווי  צילום  עבודות  בביצוע  מוכח  ניסיון  בעל 

2012, 2013( בהיקף של 100,000 ₪ )לא כולל מע"מ(, בממוצע לשנה.

הינה  זה,  במכרז  ראשי"  "קבלן  המונח  משמעות  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען 
שהמציע הוא זה שביצע את העבודות בפועל והוא זה שחתם על הסכמי ההתקשרות 
בהתאם  משתתף  של  מהצעה  לגרוע  כדי  באמור  אין  כי  יובהר,  השירות.  מזמין  עם 

לחלופת הניסיון הנ"ל.
של 3.3 בסכום  ישראלי  בנק  של  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  שצירף  מי 

מותנית  בלתי  תהיה  הערבות  המכרז.  לפי  התחייבויותיו  להבטחת   ₪  50,000
מועד  בכל  בלבד,  דרישה  ועפ"י  תנאי  כל  ללא  לפירעון  ניתנת  כלשהו,  בתנאי 
שהוא ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה, 4 חודשים מהמועד האחרון להגשת 

ההצעות.
בגין רכישת מסמכי המכרז 3.4 מי ששילם דמי השתתפות במכרז. צרוף הקבלה 

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

של 4,000 ₪, כולל מע"מ, דמי השתתפות, שלא יוחזרו.  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא 
תשלום, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות וכן באתר האינטרנט של החברה, 

.www.mei-a.co.il  :בכתובת
13:00, במשרדי החברה, בשד' 5. ה', 03/07/2014, בשעה  ביום  יתקיים  סיור קבלנים 

תנאי  ומהווה  חובה  הינה  הקבלנים  בסיור  ההשתתפות  באשקלון.   ,8 התעשייה 
להשתתפות במכרז.

להוראות 6. בהתאם  נספחיהן,  כל  )על  במכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד 
המכרז(, הינו ביום ד', 23/07/2014, עד שעה 12:00. את ההצעות יש להגיש 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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