מכרז מס' 02/2016

מכרז לשיקום שדרוג ופיתוח רשת מים
מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ (להלן" :המזמין") מזמין בזאת הצעות לביצוע
עבודות שיקום ,שדרוג ופיתוח רשת מים ביישובים המצויים תחת אחריותו של התאגיד ,הכול
על פי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים המצורפים למכרז זה.
 .1תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה ( 12חודשים) ,החל ממועד החתימה על
חוזה ההתקשרות .לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם
לשנה נוספת או חלק ממנה ועד לתקופה מקסימאלית בת  5שנים בסה"כ ,והכל בהתאם
להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .2התאגיד מתכנן להפעיל את הזוכה במכרז לביצוע עבודות שיקום ,שדרוג ופיתוח רשת
מים בתחום התאגיד וכן לביצוע עבודות במסגרת הסכם הגג כהגדרתו להלן במסמכי
המכרז ובכפוף לאישורים כדין ,ככל שיידרשו.
 .3כנס מציעים יתקיים ביום ה' ,11.08.16 ,בשעה  13:00במשרדי החברה ,שד' התעשייה
 ,8אשקלון .ההשתתפות במפגש המציעים וסיור הקבלנים היא חובה ומהווה תנאי סף
להשתתפות במכרז.

 .4את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  ,11.08.16לאחר תיאום טלפוני מראש ,במשרדי
החברה ,שד' התעשייה  ,8אשקלון ,בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של
( ₪ 5,000חמשת אלפים  )₪בתוספת מע"מ ,דמי השתתפות ,שישולמו באמצעות
המחאה ,שזמן פירעונה הוא ליום רכישת מסמכי המכרז ,לפקודת 'מי אשקלון תאגיד
המים והביוב האזורי בע"מ  -שלא יוחזרו בכל מקרה .ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא
תשלום במשרדי החברה או באתר האינטרנט של התאגיד.www.mei-ashkelon.co.il :
 .5המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז) ,הינו
ביום ד' ,31.08.16 ,עד השעה  .12:00את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר)
במעטפות סגורות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה שד' התעשייה  8אשקלון.
 .6המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין יהא
רשאי לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה.
 .7לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למי אשקלון בע"מ ,טל'.08 - 6793000 :
*** במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז
בלבד.
בברכה,
שי חזוט ,רו"ח | חשב התאגיד ומנכ"ל בפועל

משרדי התאגידwww.mei-a.co.il | 08-6793000 :

