
 

  

 

  

 

 

 

  
 

                  

05/2020  מכרז מס'
מכרז לשירותי הדברה כלליים

כללי
 הדברה שירותי לביצוע הצעות בזה מזמין "(,התאגיד" )להלן: בע"מ האזורי בביווה המים תאגיד אשקלון מי 

אם למפורט במסמכי המכרז.וזאת בהת
ארבע עד ההתקשרות תקופת את להאריך אופציה תהא בלבד לתאגיד אחת. לשנה הינה ההתקשרות 

 אחת כ"א. שנים נוספות לתקופה של שנה 
ניסיון ותנאי סף מקצועיים

 כמפורט המצטברים, בתנאים למכרז, ההצעות הגשת במועד שעומד, מי זה במכרז ףלהשתת רשאי 1. 
 להלן:

מקומית לרשות הדברה שירותי במתן )2017-2019( לפחות שנים שלוש של ניסיון בעל מציע א.
 על אסמכתאות להצעתו ףלצר המציע על עצמו המציע של להיות צריך הניסיון לפחות. אחת 

ף.הס עמידתו בתנאי
התשע"ג- רישוי(, טעוני )עסקים עסקים רישוי צו להוראות בהתאם ףתק עסק רישיון בעל מציע   ב.
אתית. על המציע לצרף להצעתו העתק רישיון עסק בתוקף.א- הדברה תברו 3.3 פריט 2013

פי על הסביבה, לאיכות מהמשרד ומכרסמים חרקים לקטילת ףתק הדברה היתר בעל מציע  ג.
ףתק רעלים היתר בעל מציע 2016. התשע"ו- תברואתית, בהדברה העיסוק להסדרת החוק 

 המציע על 1993. התשנ"ג המסוכנים, החומרים לחוק 3 ףסעי לפי הסביבה להגנת מהמשרד 
 ף העתק של ההיתר.לצר

 מסמכי המכרז רכישת
35 עזרא אבן ברח' 8:30-15:30 בשעות ה' א'- בימים התאגיד במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן

 ההצעות את . www.mei-ashkelon.co.il בכתובת: התאגיד של האינטרנט אתרב או באשקלון 
)לא ידנית במסירה למסור יש המבוקשים, והאישורים המסמכים שאר ואת המכרז לתנאי אםבהת

05/2020" מס' ביפומ "מכרז ציון אתנוש סגורה במעטפה הר"מ בכתובת אגידהת במשרדי בדואר( לשלוח 
.בצהריים 13:00 בשעה 18.02.2020 עד ליום בלבד, 

 המכרז מסמכי במניין ייכללו ולא ייפסלו לעיל הנקובים והשעה המועד אחרל שיימסרו ומסמכים הצעות 
 שידונו על ידי התאגיד.

ות והבהרותשאל
לבירורים: טלפונים .דלעיל בתבכתו התאגיד במשרדי 12.00 בשעה 04.02.2020 ביום ערךיי בהרותה מפגש 

 יוכל לא במפגש השתתף לא אשר משתתף .בהחו הינה בהרותהה במפגש ההשתתפות 08-6793000. 
 להציע הצעה למכרז.

 אגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.אין הת
אות הדין.א רשאי לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז בהתאם להורהתאגיד יה

 על שיוגשו המכרז מסמכי את להכשיר בא אינו הפרסום, בגוף "הצעה" בלשון השימוש כי אתבז מובהר 
 ף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.ידי המשתת

בברכה,

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

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

www.mei-ashkelon.co.il

