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חברת מי רמת הנגב בע”מ )להלן – “המזמין” ו/או “החברה”(, חברת מים וביוב בבעלותה המלאה של המועצה האזורית רמת נגב,   .1
מזמינה בזה הצעות להקמת קווי סניקה למט”ש קציעות  וכן קו סניקה מצומת קציעות עד למט”ש, הכול לפי כל ההוראות, התנאים, 
המפרטים הטכניים, כתב הכמויות והתכניות הכלולים במסמכי המכרז )להלן – “העבודות”(. העבודות מתבצעות במסגרת המנהל 
לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים )להלן – “מילת”ב”( ובהתאם לנהלי התשלום הנהוגים אצלו. תיאור מדויק של העבודות מופיע 

במסמכי המכרז.

עיקרי תנאי הסף:  .2

המציע הינו תאגיד הרשום ופעיל בישראל.  2.1  

המציע הינו קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   2.2  
ניקוז ומים )סימול 400(, בסיווג כספי המתאים לפחות לגובה הצעתו הכספית  בנאיות, התשכ”ט-1969, בענף ראשי ביוב, 

הכוללת למכרז זה.

המציע בעל ניסיון מוכח בהקמה ב-5 )חמש( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, כקבלן ראשי, של קווי   2.3  
ביוב בערך מצטבר של 10 מיליון ש”ח )כולל מע”מ( בפרויקט אחד או עד שלושה פרויקטים. לעניין סעיף זה, “הקמה” פירושו: 
הקמה של קווי הולכת ביוב, בדיקות, ומסירה למזמין בסיום הבדיקות  לאחר שהקווים עמדו בכל מבחני הקבלה לשביעות 

רצון מי שהזמין את ההקמה או תכנן אותם.

להבטחת קיום הצעתו למכרז צרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם להנחיות במסמכי המכרז.   2.4  

המציע הינו בעל אישור תקף על שמו לפי סעיף 2)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976.  2.5  

המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976.  2.6  

המציע רכש מהמזמין את מסמכי המכרז.  2.7  

להסרת ספק מובהר, שעצם פנייתו של המזמין, או של מי מטעמו, אם וככל שתהיה, למציע כלשהו לקבלת הצעה למכרז לא   2.8  
תיחשב, כשלעצמה, הוכחה לעמידתו של המציע בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ו/או בתנאים לזכייה במכרז, וכל 

משתתף במכרז, לרבות מי שהמזמין או מי מטעמו פנה אליו כאמור, יהיה חייב בהוכחת עמידתו בתנאים האמורים.

לא  בשותפות,  – שותף  ובמקרה של שותפות  ומנכ"ל(,  )דירקטורים  מי ממנהליו  ו/או  בו  מניות  בעל  ו/או  התאגיד המציע   2.9  
הורשעו במהלך 5 )חמש( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בעבירת שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או 
גניבה ו/או עבירה על חוק הגבלים עסקיים ו/או עבירה על חוקי הגנת הסביבה. כמו כן, נגד הנ"ל, או מי מהם, לא תלוי ועומד 
כתב אישום בחשד לביצוע עבירה כנ"ל ו/או תלויה ועומדת חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירה כאמור שטרם ניתנה בה 

החלטה סופית שלא להגיש כתב אישום".

מובהר בזאת כי לא תותר הגשת הצעות משותפות, ולא תותר הסתמכות על כל גוף אחר, לרבות קבלן משנה, לצורך עמידה   2.10  
בתנאי הסף. 

יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.  2.11  

מסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר: www.mei-r.co.il  או במשרדי החברה בשעות הפעילות המקובלות ללא   .3
תשלום. עותק מסמכי המכרז שהועלה לאתר האינטרנט הנו לעיון בלבד. החל מיום המחרת של פרסום המכרז בעיתונות ניתן לרכוש 
את מסמכי המכרז המקוריים במשרדי הגביה של המועצה האזורית רמת נגב בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד שבוע ימים לפני 
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. הרכישה הינה תמורת סכום של 1,170 ₪  )אלף מאה ושבעים ₪( כולל מע”מ )שלא יוחזרו(. 

הבהרות וכן פרוטוקול סיור הקבלנים יועלו לאתר האינטרנט של החברה, באחריות כל משתתף לבדוק את האתר לפני ההגשה.

סיור קבלנים: ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז יוכל המציע לקבל במהלך סיור קבלנים, שייערך ביום 29.11.2018 בשעה   .4
מאושרית  לקבל  יהיה  ניתן  לסיור  בקשר  פרטים  הנגב.  רמת  מו”פ  מדברית  לחקלאות  ב-מרכז  השוכנים  המזמין  במשרדי   10:30

דימטשטיין או אריאלה וזנה, טלפון 08-6557919. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה אולם היא מומלצת.

מועד ודרך הגשת ההצעה: ההצעה, מושלמת וחתומה לפי כל דרישות הוראות אלו, צריכה להגיע במסירה אישית למשרדי המזמין   .5
לא יאוחר מאשר עד יום 13.12.2018 שעה 11:00 )במסמכי המכרז – “המועד האחרון להגשת ההצעות”(. אין לשלוח הצעות בדואר. 
15 דקות לאחר המועד האחרון להגשת המכרז תתקיים פתיחה פומבית של תיבת המכרזים בה יכול לנכוח כל אדם. תשומת לב 
שהגשת המכרז הנה במשרדי מו”פ רמת הנגב )יש לרשום בוויז: מרכז חקלאות מדברית רמת הנגב( ולא במשרדי המועצה האזורית 

רמת הנגב.

בכל מקרה של סתירות בין נוסח מודעה זו, ובין מסמכי המכרז וההבהרות שיצאו לאחר פרסום המכרז, יגברו האחרונים על נוסח   .6
מודעה זו.


