
 

 

  
  

  

 
 

  

 
 

 

 

 
 

     
  

   
      

 

 
 

   
    

  
  

    
  

    
 

  

  

 
 

    
  

 

  
 

 
  

  
                                                               

 01/2020 מכרז מס' 
 בודות להקמתהזמנה לקבלת הצעות לביצוע ע

 מ"ק כל אחת 7,500 בנפח בריכות אגירה למי שתיה 2
 בה למי שתיה במתחם עיר היין באשקלוןותחנת שאי

בנייה עבודות לביצוע הצעות אתבז מזמין (מזמין""ה )להלן: בע"מ האזורי והביוב המים תאגיד אשקלון מי
שתיה למי שאיבה תחנת ובניית אחת כל מ"ק 7,500 בנפח שתיה, מי לאגירת דרוכות בריכות 2 של 

אלקטרו- עבודות גם כוללות העבודות אחת. כל מק"ש 350 של בספיקה אנכיות משאבות 4 הכוללת 
 והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים המצורפים אליו. מכניות ועבודות תשתיות במתחם הפרויקט 

 מציעים/סיור קבלנים. לא יתקיים מפגש .1
החל אשקלון 35, עזרא בןא ברח' תשלום, ללא התאגיד, במשרדי לקבל ניתן המכרז מסמכי את .2

באתר או המזמין במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן 15:00. -09:00 השעות בין 05.07.2020 מיום 
 08-6793000. נוספים: . לפרטיםmei-ashkelon.co.il האינטרנט שלו בכתובת: 

 ליום עד מנה"פ אל שיופנה (WORD בפורמט )קובץ בכתב ורק אך יתקבלו הבהרה שאלות .3
 .shabtay@pro-sie.com א"ל:לדו 16:00 בשעה 22.07.2020

לוודא המציע באחריות אשקלון. מי תאגיד של לאתר יועלו שיתקבלו הבהרה לשאלות תשובות .4
 מסמכי המכרז/הצעה. ולקבל התשובות מאתר התאגיד, לחתום על התשובות ולהחזירם עם 

 להלן, המפורטים הסף תנאי בכל עומדים אשר מציעים, ורק אך למכרז הצעות להציע רשאים .5
 צטבר:במ
 תאגיד )חברה / שותפות( הרשום כדין בישראל. המציע הינו .א
נכון להלן, כמצוין ובהיקפים בסיווג עבודות לביצוע הקבלנים בפנקס רשום קבלן הינו המציע .ב

 בנאיות, הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק הוראות פי על למכרז, ההצעות הגשת למועד 
 1969:– כ"טתש

4. , סיווג כספי: ג' –100 ף ראשי: בנייה –ענ 1(
 1. ג' - כספי סיווג 200 אשי : פיתוחף רענ 2(   

-2. ב' כספי: סיווג 500, – מבנה( )בלא שאיבה בתחנות מכניות אלקטרו מערכות : ראשי ענף 3(
 בעלי משנה קבלני על להסתמך יכול המציע לעיל, 3- ו 2 בסעיפים המנויה הדרישה לעניין

 בסיווגים אלו. ניסיון מתאים בביצוע העבודות הנדרשות הרשומים בפנקס הקבלנים
 הנ"ל, ףהס בתנאי עמידה לצורך משנה קבלן של ניסיון על מסתמך שהמציע ככל כי מובהר,

 להצעתו חוזה אופציונאלי עם קבלן המשנה המוצע על ידו. ףעליו לצר
דרוכה בריכה של להקמה עבודות בביצוע ראשי, כקבלן ומוכח, קודם ניסיון בעל הינו המציע .ג

החלה ובנייתה בארץ שנבנתה ומעלה מ"ק 5,000 של בנפח לפחות אחת שתיה מי לאגירת 
 והסתיימה עד למועד הגשת הצעה למכרז זה. 01/01/2010 ביום 

למי שאיבה תחנת להקמת עבודות בביצוע אשיר כקבלן ומוכח, קודם ניסיון בעל הינו המציע .ד
 למועד עד והסתיימה 01/01/2010 ביום החלה בנייתה אשר לפחות אבותמש 3 הכוללת שתיה 

א למשאבות אנכיות.כי הדרישה הי הגשת הצעה למכרז זה. מובהר
בביצוע מוכח ניסיון בעל משנה קבלן של ניסיון על להסתמך המציע יכול זה, ףסעי לעניין 

 הסיווגים ובעל לפחות אנכיות משאבות 3 הכוללת שתיה למי שאיבה תחנת להקמת עבודות 
 .ב. לעיל.5 ףהרלוונטיים המפורטים בסעי

 40,000,000₪ של מסכום יפחת לא אשר נומינלי, ףבהיק כספי מחזור בעל הינו המציע .ה
 השנים (שלוש)3 במהלך לשנה, בממוצע (מע"מ )לפני (חדשים שקלים מיליון ארבעים)

 )כולל((. 2019 עד 2017 זה )דהיינו, בין השנים שנסתיימו לפני פרסום מכרז
כולל 600,000₪ של בסך בישראל מבנק אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו צירף המציע .ו

תהיה הערבות זה. במכרז הקבוע בנוסח תהיה הערבות במכרז. התחייבויותיו להבטחת מע"מ 
 מועד בכל בלבד דרישה וע"פ תנאי כל ללא מידי לפירעון ניתנת כלשהו, בתנאי מותנית בלתי 

 31/12/2020. ף עד ליוםא ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה ובתוקשהו
5,000,000₪ לפחות של בגובה הקבלן של הבנק ףמסני פיננסית איתנותל אישור אתהמצ .ז

 2. בנספח ב' כמפורט 
 1976. הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - המציע עומד בתנאים .ח
 עוסק מורשה" ומנהל ספרי חשבונות כחוק.המציע הינו " .ט
 כאמור ף,הס איתנ כל קיום על המעידים מסמכים ההצעה, למסמכי ףלצר יהיה המציע על .י

כקבוע נוספים מסמכים לצרף וכן המכרז, מסמכי במסגרת בהרחבה וכמפורט לעיל 5 ףבסעי
 במסמכי המכרז. 

 המים אגידת אשקלון מי עם המכרז למסמכי ףהמצור בנוסח הסכם על לחתום יידרש הזוכה המציע .6
 המכרז. אם להוראות המפורטות במסמכיוהביוב האזורי בע"מ, הכול בהת

המפורטות ההוראות פי ועל הצעות לקבלת ההזמנה טופסי גבי על להגיש יש ההצעות את .7
ושם 01/2020 מספר "מכרז בולט: באופן יצוין, עליה ,חתומה במעטפה המכרז, מסמכי שבמסגרת 

35, עזרא אבן ברח' ,בע"מ אזוריה והביוב המים תאגיד אשקלון מי במשרדי אישית במסירה הקבלן, 
 לא הנ"ל המועד לאחר שתגענה הצעות 12:00. בשעה 05.08.2020 בתאריך: ד' ליום: עד אשקלון, 

 אר.. אין לשלוח הצעות בדוא תידונהתתקבלנה ול
במסמכי האמור יגבר המכרז, במסמכי האמור לבין זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל .8

 המכרז. 

בברכה,

 מנכ"ל מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ ט רו"ח, שי חזו 

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