
ו/או 1. "החברה"   : )להלן  בע"מׁ  האזורי  והביוב  המים  תאגיד  אשקלון  מי  בכוונת 
"התאגיד" ו/או "המזמין"(, לבצע עבודות פיתוח, שדרוג ושיקום תשתיות מים וביוב, 
לעיר,  שהוקצו  ממשלתיים,  מענקים  בסיס  על  "העבודות"(,   : )להלן  שדרות  בעיר 

באמצעות משרד התשתיות והאנרגיה / רשות המים.
מכרז זה הינו מכרז כללי לביצוע העבודות לתקופה בת שנה החל ממועד החתימה 2.

על חוזה ההתקשרות. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות 
כל פעם לשנה נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, אלא אם 
להאריך  רצונו שלא  על  ובכתב  כל תקופה  סיום  יום ממועד   30 הודיע התאגיד  כן 
ביצוע  המכרז.  במסמכי  המפורטים  ולתנאים  להוראות  בהתאם  והכול  החוזה 

העבודות יעשה בהתאם להזמנות שתתקבלנה, אם בכלל, ע"פ דרישת החברה.
ההשתתפות במכרז, מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים )תנאי סף(:3.

התנאים  בכל  הצעות,  הגשת  במועד  העומד,  מציע,  במכרז  להשתתף  רשאי 
המצטברים, המפורטים להלן:

בפנקס 3.1 הרשומים  קבלנים  ורק  אך  להשתתף  רשאים  במכרז  כי  יודגש, 
בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לחוק  )בהתאם  הקבלנים 
תשכ"ט-1969 ותקנותיו( בסימול 400 ב' 3, לפחות לענפים ראשיים במקצועות 

ביוב, ניקוז ומים.
בעל ידע וניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע עבודות לשיקום, שידרוג ופיתוח 3.2

רשת מים וביוב, עבור רשות מקומית, בת 50,000 נפש, לפחות ו/או תאגיד 
בשלוש השנים  לפחות,  נפשות,   50,000 אוכלוסייה של  וביוב, המשרת  מים 
ו-2013,   2012  ,2011 מהשנים  אחת  בכל  עבודות,  השלים  אשר  האחרונות 
בהיקף כספי שלא יפחת מסך של 3,000,000 ₪ )לא כולל מע"מ( לכל שנה. 
דרישת תנאי הסף הרלוונטית תהיה בהתאמה לפרק הביוב, בהתאם להצעת 

המשתתף כמפורט במסמכי המכרז.
כמו כן, יודגש, כי רשאים להשתתף במכרז רק קבלנים הרשומים אצל רשם 3.3

הקבלנים בסיווג ובהיקף המתאים לנושא המכרז, ביום הגשת הצעתם.
לפיכך, על כל מגיש הצעה לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים, כי ביום 
אישורים  לעיל.  המפורט  המתאים  בהיקף  כדין  רשום  הנו  הצעתו  הגשת 

זמניים לא יתקבלו.
מציעים שרכשו את מסמכי המכרז והשתתפו במפגש המציעים.3.4
רו"ח, 3.5 ו/או  השומה  מפקיד  בר-תוקף  אישור  להצעתו  המציע  יצרף  כן  כמו 

ערך  וחוק מס  הכנסה  פקודת מס  פי  על  ניהול ספרי חשבונות  על  המעיד 
מוסף.

המסמכים 3.6 כל  את  ההצעה  הגשת  במעמד  להצעתו  המציע  יצרף  כן  כמו 
והאישורים הנדרשים בחוזה זה, וכן ההמלצות המעידות על ניסיונו הקודם.

יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי בסכום של 3.7 להצעות 
750,000 ₪ )שבע מאות וחמישים אלף שקלים(, להבטחת התחייבויות המציע 
בתנאי  מותנית  בלתי  תהיה  הערבות   .6 שבחלק  הטופס  לפי  המכרז,  לפי 
כלשהו, ניתנת לפירעון ללא כל תנאי ועפ"י דרישה בלבד, בכל מועד שהוא 

ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה, עד ליום 17/02/2015.
את מסמכי המכרז, ניתן לקבל במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת 4.

לעיין  ניתן  יוחזרו.  שלא  השתתפות,  דמי  מע"מ,  בתוספת   ,₪  5,000 של  תשלום 
וכן  המקובלות  העבודה  בשעות  החברה,  במשרדי  תשלום,  ללא  המכרז,  במסמכי 

.www.mei-a.co.il  :באתר האינטרנט של החברה, בכתובת
ממשרדי 5. היציאה,   ,12:00 בשעה   ,03/11/2014 ב',  ביום  יתקיים  המציעים  מפגש 

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

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן, בהתאם להוראות המכרז(, 6.
במסירה  להגיש  יש  ההצעות  את   .12:00 שעה  עד   ,17/11/2014 ב',  ליום  עד  הינו 

אישית )לא בדואר(, במעטפות סגורות, לתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה.
ההחברה 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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