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ו/או "התאגיד"( מזמינה 1. "החברה"  )להלן:  והביוב האזורי בע"מ  מי אשקלון תאגיד המים 
ושבילים,  מדרכות  כבישים,  תיקוני  עבודות  לביצוע  מחיר  הצעות  להציע  בזה משתתפים 
התאגיד  של  אחריותו  בתחום  המצויים  בשטחים  וביוב  מים  בקווי  שבר  תיקוני   לאחר 

)להלן - "העבודות"( וזאת, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה אחת )12 חודשים(, החל ממועד החתימה 2.

על חוזה ההתקשרות. לתאגיד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם 
לשנה נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות 

ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
ההשתתפות במכרז מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים )תנאי סף(:3.

המצטברים,  התנאים  בכל  הצעות  הגשת  במועד  העומד  מציע  במכרז  להשתתף  רשאי 
המפורטים להלן:

קוד 3.1 בנאיות מאת רשם הקבלנים,  עבודות הנדסה  לביצוע  רישיון קבלן בתוקף  בעל 
ענף 200, קבוצה ב', סיווג 1, בתוקף, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.

מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי בסכום של 50,000 ₪ 3.2
להבטחת התחייבויותיו לפי המכרז. הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו, ניתנת 
לפירעון ללא כל תנאי ועפ"י דרישה בלבד, בכל מועד שהוא ממועד הנפקתה ועד מועד 

פקיעתה, יום 14.01.2018.
מי שהשתתף בסיור הקבלנים שנערך במסגרת מכרז זה.3.3
רשות    3.4 עבור  ושבילים  מדרכות  כבישים,  תיקון  עבודות  בביצוע  מוכח  וניסיון  ידע  בעל 

מקומית ו/או תאגיד מים, בשלוש השנים האחרונות, בהיקף כספי שלא יפחת מסך   
של  500,000 ₪ )לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016.

באתר 4. או  הרגילות  העבודה  בשעות  ההבהרות  ישיבת  מיום  המכרז,  במסמכי  לעיין  ניתן 
 .www.mei-a.co.il :אינטרנט של התאגיד

סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי, ה-30/08/2017, בשעה 12.00, במשרדי החברה, שברחוב 5.
אבן עזרא 35, אשקלון. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה הכרחית להשתתפות במכרז.

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז(, הינו 6.
ביום רביעי, 13/09/2017, בשעה 12:00. את ההצעות יש להגיש במסירה אישית )לא בדואר( 
בתיבת  תימצא  שלא  הצעה  החברה.  שבמשרדי  המכרזים  לתיבת  סגורות  במעטפות 

המכרזים לאחר ריקונה, לא תשתתף במכרז.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה תהא 7.

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה, לאחר זכייתו ועוד 
בטרם חתימת החוזה.

בע"מ, 8. האזורי  והביוב  המים  תאגיד  אשקלון  למי  לפנות  ניתן  נוספים,  פרטים   לקבלת 
טל': 08-6793000.

* במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד.


