
מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן: "המזמין"( מזמין בזאת הצעות לייצור, התקנה, ואספקה של 5 סוגים שונים של ציוד 
אלקטרו-מכאני במסגרת שדרוג המכון לטיפול בשפכים של העיר נתיבות והרחבתו, כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים המצורפים אליו 

כדלקמן:
מפגש וסיור מציעים יתקיים במט"ש ביום 28.11.2019 בשעה 11:00. ניתן להגיע במישרין למט"ש בשעה הנקובה או לחילופין להגיע   .1
לנקודת מפגש בכניסה לתחנת הרכבת נתיבות עד לשעה 10:30. ההשתתפות במפגש ובסיור המציעים הינה חובה ומהווה אחד מתנאי 

הסף להשתתפות במכרז. טלפון לפרטים נוספים: 052-8869900.
לעיין  ניתן  וכן   ,www.mei-ashkelon.co.il התאגיד:  של  האינטרנט  באתר  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן   17.11.2019 מיום  החל   .2
במסמכים במשרדי המזמין, החל מיום 20.11.2019, במהלך ימים א' - ה', בין השעות 10:00 - 13:00 ועד למועד האחרון הגשת ההצעות. 

רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים המצטברים הבאים:  .3
המציע הינו תאגיד רשום יחיד תושב ישראל שאינו מיזם משותף )לרבות שותפות(, קונסורציום או קבוצה אחרת של חברות – בין  א. 

שהגופים הנ"ל מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו; 
המציע עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. ב. 

המציע או יצרן מטעמו הינו בעל ניסיון קודם בייצור של ציוד אלקטרו-מכאני העומד בתנאים הרלוונטיים לכל אחד מסוגי הציוד  ג. 
האלקטרו-מכאני המפורטים במכרז:

ליצרן מערכת הסינון ניסיון קודם בתכנון, ייצור ואספקה של 15 מערכות סינון לפחות אשר כל אחת מהן מקיימת את כל  	
התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 7.4.1א)1( למכרז.

יצרן מערכת טיפול הקדם שהוצג בהצעה עומד בשלושת התנאים המצטברים )1-3( המפורטים בסעיף 7.4.1א)2( למכרז. 	
יצרן משאבות הטורבינה האנכיות שהוצג בהצעה עומד בארבעת התנאים המצטברים )א'-ד'( המפורטים בסעיף 7.4.1א)3(  	

למכרז.
יצרן הדיפיוזרים )מערכות לבעבוע חמצן( שהוצג בהצעה עומד בשני התנאים המצטברים )א'-ב'( המפורטים בסעיף 7.4.1א)4(  	

למכרז.
מיום 1/1/2014 ועד המועד האחרון להגשת ההצעות, יצרן מערכת גריפה לשיקוע שניוני שהוצג בהצעה ייצר לפחות 15  	

מערכות לגריפת בוצה שכל אחת מהן עומדת בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 7.4.1א)5( למכרז.
מציע שלצורך הוכחת תנאי הסף שלעיל )ניסיון קודם ביצור הציוד( נסמך על הצגת ניסיון מקצועי של יצרן ציוד אחד או יותר  ד. 
מטעמו, ידרש לעמוד בעצמו בתנאי סף נוסף שעניינו ניסיון קודם באספקת ציוד, כדלקמן: במהלך התקופה שמיום 1/1/2010 ועד 
המועד האחרון להגשת ההצעות המציע סיפק בעצמו ציוד אלקטרו-מכני למט"ש )אחד או יותר( בישראל, או לתחנת שאיבה 
לקולחין או למים )אחת או יותר( בישראל. הציוד האלקטרו-מכאני שהצגתו נדרשת לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה אינו חייב 

להיות דומה או זהה לציוד המוצע בהצעה ואינו חייב להיות מתוצרת היצרן שציוד מתוצרתו הינו זה המוצע בהצעה. 
לשנת  מבוקר  כספי  דו''ח  קיים  לא  כי  רו"ח  אישור  שניתן  ככל   – )ובהיעדרו   2018 לשנת  המציע  של  המבוקר  הכספי  בדו''ח   ה. 

2018 – אזי בדו"ח 2017( לא הופיעה "הערת עסק חי" / "אזהרת עסק חי".
המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית מקורית אחת להבטחת ההצעה בנוסח טופס מס' 3 למכרז, בסכום הנקוב במסמכי המכרז  ו. 
ביחס לכל אחד מסוגי הציוד האלקטרו-מכאני: )1( מערכת הסינון – ערבות בסך של 287,000 ₪; )2( מערכת טיפול קדם – ערבות 
  ;₪  17,000 ערבות בסך של   – דיפיוזרים   )4(  ;₪  40,000 ערבות בסך של   – אנכיות  טורבינה  )3( משאבות   ;₪  110,000  בסך של 

)5( מערכת גריפה – ערבות בסך של 25,000 ₪;
מציע רשאי להגיש הצעה לכל אחד מ-5 פרקי הציוד המפורטים במכרז, ובלבד שביחס לכל אחד מסוגי הציוד תוגש הצעה נפרדת   .4
ומלאה. מובהר כי מציע וכל חברה קשורה לו רשאים להגיש למכרז הצעה אחת בלבד ביחס לכל סוג של ציוד אלקטרו-מכאני, וכי ציוד 

מתוצרתו של יצרן מסויים )או כל חברה קשורה לו( יוצע בהצעה אחת בלבד.
במקרה שתוגש למכרז הצעה יחידה או נותרה הצעה יחידה לדיון בפני וועדת המכרזים, יחול האמור בתקנה 23)א( לתקנות חובת   .5

המכרזים, תשנ"ג-1993.
את ההצעות יש להגיש על גבי טפסי ההזמנה לקבלת הצעות, במעטפה חתומה, עליה יצוין – "מכרז מס' 5/2019: מט"ש נתיבות",   .6

שחתימתה ותכולתה ובהתאם להוראות המכרז. 
ההצעות תוגשנה ביום 5.2.2020 בשעה 12:00 בצהריים לכל המאוחר, במסירה אישית לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין, ברח' אבן   .7

עזרא 35, אשקלון. הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה ולא תידונה. אין לשלוח הצעות בדואר.

שי חזוט, מנכ"ל בפועל
 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

מכרז מס' 05/2019

הזמנה לקבלת הצעות לייצור, התקנה, ואספקה של ציוד 
 אלקטרו-מכני במסגרת שדרוג המכון לטיפול בשפכים 

של העיר נתיבות והרחבתו

www.mei-a.co.il  |  08-6793000 :משרדי התאגיד


