
 

 
  

  

 
   

  
  

 

 

 

 
   

 
  

 
 

  
 

  

 

    
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 03/2020 מס' כרזמ
 בודותהזמנה לקבלת הצעות לביצוע ע

 מ"מ 1,000 טרבקו בלהנחת מאסף ביו
 לאורך שד' יצחק רבין ורח' שאר ישוב

 בעיר אשקלון

 הנחת עבודות לביצוע הצעות בזאת מזמין "(מזמיןה" )להלן: בע"מ האזורי ביובוה המים תאגיד אשקלון מי
 1000- כ של קטע כי מובהר, אשקלון. בעיר רבין יצחק 'שד לאורך מ"מ 1000 בקוטר ביוב ףמאס קו

בשיטת סגור ראש עם בדחיקה יעשה מ"א 3000- כ של באורך וקטע פתוחה בחפירה יעשה מ"א
 ובנספחים המכרז במסמכי כמפורט (,"העבודות" )להלן: (MICRO-TUNNELING) מיקרו-טאנלינג 

 המצורפים אליו כדלקמן:
 למכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים/סיור קבלנים. 1.
מע"מ בתוספת 10,000₪ של סך תמורת התאגיד, במשרדי לרכוש ניתן המכרז מסמכי את 2.

 השעות בין 25.02.2020 אריךמת אשקלון 35, אעזר אבן ברח' בנקאית( אה)בהמח יוחזר שלא 
 בכתובת: התאגיד של האינטרנט באתר או החברה במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן 15:00. -09:00

mei-ashkelon.co.il, :08-6793000. טלפון לפרטים נוספים 
 לתאריך: עד מנה"פ אל שיופנה (WORD בפורמט )קובץ בכתב ורק אך יתקבלו הבהרה אלותש 3.

 .shabtay@pro-sie.com בכתובת מייל: 16:00 שעה 12.03.2020
 לוודא המציע אחריותב אשקלון. מי אגידת של לאתר יועלו שיתקבלו הבהרה לשאלות תשובות 4.

 בות מאתר התאגיד, לחתום על התשובות ולהחזירם עם מסמכי המכרז/הצעה.ולקבל התשו
 להלן טיםהמפור הסף תנאי בכל בעצמם עומדים אשר מציעים, ורק אך למכרז הצעות להציע רשאים 5.

 בר:טבמצ
 המציע הינו תאגיד )חברה / שותפות( הרשום כדין בישראל. א.
-5, ב' כספי בסיווג 260 ראשי בענף עבודות לביצוע הקבלנים בפנקס רשום קבלן הינו המציע ב.

 בנאיות, הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק אותהור פי על למכרז, ההצעות הגשת למועד נכון
 1969.  – כ"טתש

לביוב ףאסמ קו להנחת עבודה בביצוע ,ראשי בלןכק ומוכח, קודם ניסיון בעל הינו המציע ג.
מוכח ניסיון להציג ניתן לפחות. מטר 1,000 של ובאורך ומעלה מ"מ 800 פנימי בקוטר גרביטציוני 

 ו/ הנ"ל להוכחת סופיים חשבונות ףלצר )יש במצטבר עבודות לשתי עד הנ"ל העבודה ביצוע של 
 או אסמכתאות אחרות להנחת דעתו של המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי(.

בשיטת ביוב ףמאס הנחת של עבודות בביצוע אשיר כקבלן ומוכח, קודם ניסיון בעל הינו המציע ד.
בשיטה בדחיקה ביוב לצנרת המתאים צינור כל או GRP צינור עם מיקרו-טאנלינג הדחיקה 

 לעניין במצטבר. ומעלה, פנימי מ"מ 800 ובקוטר לפחות מטר 1,400 של באורך לעיל המבוקשת 
 להוכחת סופיים חשבונות ףלצר )יש משנה קבלן של ניסיון על להסתמך יכול המציע זה ףסעי

/או אסמכתאות אחרות להנחת דעתו של המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי(.הנ"ל ו
מותנה הסכם הצעתו למסמכי יצרף לעיל, אמורכ משנה קבלן ניסיון על להסתמך המבקש מציע 
 כפי מיקרו-טאנלינג דחיקה בשיטת לביוב ףאסמ קו עבודות לביצוע משנה קבלן עם חתום 

שנדרש לעיל וכן אסמכתאות להוכחת ניסיונו של קבלן המשנה.
 עליו הנ"ל, הסף בתנאי עמידה לצורך משנה קבלן של ניסיון על מסתמך שהמציע ככל כי מובהר, 

 רשום קבלן להיות חייב המשנה קבלן מקרה ובכול הצעתו, במסגרת לכך אסמכתאות ףלצר
-4.  ובסיווג כספי: ב' 260 אשי:ף רבענ

₪ של ףבהיק זה מכרז נשוא עבודות בביצוע ומוכח, קודם ניסיון בעל הינו המציע ה. 25,000,000
והסתיימה בוצעה החלה, אשר מע"מ(, )לפני לפחות חדשים( שקלים מיליון וחמישה )עשרים 
- זה במכרז ההצעות הגשת מועד עד וסיומה 01.01.2014 ביום שתחילתה התקופה במהלך 
 הנ"ל. העבודות של סיומן בדבר הרלוונטי הפרויקט מנהל ו/או העבודה מזמין אישור ניתן ולגביהן

₪ של מסכום יפחת לא אשר נומינלי, ףבהיק כספי מחזור בעל הינו המציע ו. )חמישים 50,000,000
לפני שנסתיימו השנים )שלוש( 3 במהלך לשנה, בממוצע מע"מ( )לפני חדשים( שקלים מיליון 

 )כולל((. 2018 עד 2016 פרסום מכרז זה )דהיינו, בין השנים 
 המציע הינו "עוסק מורשה" ומנהל ספרי חשבונות כחוק. ז.

₪ של בסך ישראלי מבנק אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו ףציר המציע ח. להבטחת 1,300,000
 מותנית בלתי תהיה הערבות זה. במכרז הקבוע בנוסח תהיה הערבות במכרז. התחייבויותיו 

ממועד שהוא מועד בכל בלבד דרישה וע"פ איתנ כל ללא מידי לפירעון ניתנת כלשהו, איבתנ
הקבוע מהמועד חודשים 6 של לתקופה יהיה הערבות תוקף פקיעתה. מועד ועד הנפקתה 

 30.09.2020. להגשת הצעות ועד ליום 
 1976. המציע עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - ט.
 כאמור ף,הס תנאי 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 תאגיד אשקלון מי עם המכרז למסמכי ףהמצור בנוסח הסכם על לחתום יידרש הזוכה המציע 6.
 אם להוראות המפורטות במסמכי המכרז.והביוב האזורי בע"מ, הכל בהת

המפורטות ההוראות פי ועל הצעות לקבלת ההזמנה טופסי גבי על להגיש יש ההצעות את 7.
 וזאת 03/2020 מספר "מכרז בולט: באופן יצוין, עליה חתומה, במעטפה המכרז, מסמכי שבמסגרת 

בע"מ, האזורי והביוב המים אגידת אשקלון מי במשרדי אישית במסירה אחר, פרט ציון כל אלל
 לאחר שתגענה הצעות .12:00 בשעה 30.03.2020 בתאריך ב' ליום עד אשקלון, 35, עזרא אבן ברח' 

 אר.אין לשלוח הצעות בדו .בלנה ולא תידונההמועד הנ"ל לא תתק
 במסמכי האמור יגבר המכרז, במסמכי האמור לבין זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל 8.

 המכרז.

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

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