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‘מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע”מ’ )להלן: “התאגיד”( מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות הנחת קוויים מאספים 1.
מרכזיים לביוב בקוטר 1500 מ"מ מצומת אקסודוס עד מכון טיהור השפכים באשקלון, הכול על פי ההגדרות המופיעות 

במפרטים הטכניים ובנספחים המצורפים למכרז זה.
)24 חודשים( – החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות והכל בהתאם 2. תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה 

להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
תנאי סף להשתתפות במכרז 3.

ההשתתפות במכרז מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים )תנאי סף(:
רשאי להשתתף במכרז מציע, העומד, במועד הגשת הצעות, בכל התנאים המצטברים, המפורטים להלן:

המציע הינו חברה בע"מ הרשומה כדין בישראל.3.1
המציע הינו קבלן הרשום כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, 3.2

בסיווג קבלני 400 ב-5 ובסיווג קבלני 200 ג-4 לפחות. מורשה לעבודה בפרוייקטים של משרדים ומוסדות ממשלתיים.
מציע שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי בסכום של 2,000,000 ₪ להבטחת התחייבויותיו לפי 3.3

המכרז. הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו, ניתנת לפירעון ללא כל תנאי ועפ"י דרישה בלבד, בכל מועד שהוא 
ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה, 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות – עד ליום 14.12.17.

מציע שהשתתף בסיור הקבלנים שנערך במסגרת מכרז זה.3.4
השנים 3.5 בשלוש  וביוב,  מים  תאגיד  ו/או  מקומית  רשות  עבור  ביוב,  קווי  בביצוע  ראשי  כקבלן  מוכח  וניסיון  ידע  בעל 

האחרונות אשר השלים עבודות, בכל אחת מהשנים בנפרד  2014, 2015 ו-2016, בסך של 25 מיליון ₪ לפחות בכל 
אחת מהשנים. רשימת עבודות הפרויקטים תוגש על-גבי טופס ניסיון מקצועי המצורף למסמכי המכרז. לתשומת לב 

המשתתפים לכך שיש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים לפיו.
החסרת פרטים עלולה לגרום לפסילת הצעה במכרז. על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות להוכחת ניסיונו המקצועי 

בהיקפים הנדרשים.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי משמעות המונח "קבלן ראשי" במכרז זה, הינה שהמציע הוא זה שביצע את העבודות 

בפועל והוא זה שחתם בעצמו על הסכמי ההתקשרות עם מזמין השירות ולא ע"י קבלן משנה.
בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, בהנחת קווי ביוב, בקוטר 800 מ"מ, לפחות, באורך כולל  של 700  מ"א, במצטבר, במהלך 3.6

5 השנים האחרונות.
המצאת אישור לאיתנות פיננסית מסניף הבנק של הקבלן בגובה של לפחות 15,000,000 מיליון ₪ כמפורט בטופס 3.7.7
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם 3.8

המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת במסמכי המכרז.
ההשתתפות במפגש 4. במשרדי החברה, שד' התעשייה 8, אשקלון.  כנס מציעים יתקיים ביום ב', 22.05.17, בשעה: 11:00 

המציעים וסיור הקבלנים היא חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
בשעות 5. 8, אשקלון,  בכנס המציעים, במשרדי החברה, שד' התעשיה  לאחר השתתפות  לקבל  ניתן  את מסמכי המכרז 

העבודה הרגילות. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום במשרדי החברה או באתר האינטרנט של התאגיד:
 .www.mei-a.co.il

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז(, הינו ביום ד', 14.06.17, עד השעה 6.
החברה  שבמשרדי  המכרזים  לתיבת  סגורות  במעטפות  בדואר(  )לא  אישית  במסירה  להגיש  יש  ההצעות  את   .12:00

בכתובת: שד' התעשיה 8, אשקלון.
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין יהא רשאי לנהל משא ומתן עם המציע 7.

הזוכה.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למי אשקלון בע"מ בטלפון: 08-6793000. 8.
במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד.9.


