'מי רמת הנגב בע"מ' הנה חברה בבעלותה המלאה של המועצה האזורית רמת הנגב .החברה
אחראית על הטיפול בנושאי הביוב והמים בתחום המועצה האזורית רמת הנגב .על מנת לטפל
בשפכי ישובים ומחנות צה"ל באגן משאבי שדה (הכולל את יישובי האזור ,בסיסי צה"ל ובעיקרם
קריית ההדרכה הנבנית בצומת הנגב הידועה בשם "עיר הבהדי"ם") ,מקימה החברה מערך כולל
של מערכת לסילוק וטיהור שפכים.
הפרויקט :תכנון מפורט ,הקמה והרצה של מכון אזורי לטיפול בשפכים "משאבים" ,הפעלה
ותחזוקה של מערך הסניקה ,ההולכה והמכון לטיפול בשפכים באזור משאבים.
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הקמה והרצה של מכון אזורי לטיפול בשפכים "משאבים"
הפעלה ותחזוקה של מערך הסניקה ,ההולכה
והמכון לטיפול בשפכים באזור משאבים
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'מי רמת הנגב בע"מ' מכריזה בזאת על קבלת הצעות מקבלנים לביצוע העבודה במסגרת
המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של ( ₪ 10,000עשרת אלפים  ,)₪אשר לא יוחזרו,
במשרדי 'מי רמת הנגב בע"מ' אשר במרכז לחקלאות מדברית (תחנת הניסיונות  -מו"פ רמת
הנגב) ,למידע כללי ניתן ליצור קשר עם אריאלה זנה או אושרית דימישטיין בטל08-6557919 :
שלוחה .0
ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי 'מי רמת הנגב בע"מ' בשעות הפעילות הרגילות.
על המציע להיות קבלן הרשום בישראל בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט  ,1969בענף משאבות טורבינות ותחנות שאיבה (סימון )500
בסיווג כספי ב'  4 -לפחות או בעל סיווג בענף ראשי בניה (סימול  )100בסיווג כספי ג' 4 -לפחות.
בנוסף לסיווגים שנדרשו לעיל ,על המציע להיות בעל ניסיון בהקמה בישראל של שני מכונים
לפחות לטיפול בשפכים עירוניים ,הפועלים כהלכה לשביעות רצון הרשויות המוסמכות ,כאשר
המכונים שנבנו הינם בעלי ספיקה יומית מתוכננת של  3,000מ"ק שפכים ביממה לפחות ,ואשר
בנייתם נסתיימה ביום  01.01.2002או מאוחר יותר.
יתר תנאי הסף להשתתפות במכרז ופרוט המסמכים שיש לצרף מפורטים במסמכי המכרז.
סיור קבלנים יתקיים ביום  24.1.2012היציאה ממשרדי 'מי רמת הנגב בע"מ' בשעה ,10:00
ההשתתפות בסיור הקבלנים מומלצת אך אינה חובה.
את ההצעות ,בצרוף ערבות בנקאית בסכום של ( ₪ 1,500,000מיליון וחצי  )₪כנדרש במכרז ,יש
להגיש במסירה אישית בלבד ,ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי 'מי רמת הנגב
בע"מ' ביום ג' בתאריך  ,22.03.2012לא יאוחר מהשעה .12:00

תיבת ההצעות תיפתח בשעה  12:30בנוכחות המציעים.
 .6חוזה עם הקבלן הזוכה ייחתם אך ורק לאחר שהתאגיד יקבל אישור לביצוע הפרויקט ממשרד
הביטחון.
 .7בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה הזו למסמכי המכרז ,יגבר הנוסח של מסמכי המכרז.
בברכה,
יעקב מוסקוביץ ,מנכ"ל

