
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 להקמה והרצה של 4 )ארבע( תחנות שאיבה לביוב – אחת מהן אופציונלית ולא ברור אם תבוצע – באזור פתחת 
ניצנה, אספקה והתקנה של גנרטור בתחנת שאיבה לביוב קיימת בבאר מילכה )המצויה באותו אזור( וביטול שני אגני חמצון באזור, 
הכול לפי כל ההוראות, התנאים, המפרטים הטכניים, כתב הכמויות והתכניות הכלולים במסמכי המכרז. 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"( והתמורה לזוכה במכרז תשולם בהתאם לנהלי התשלום הנהוגים 

אצלו.
עיקרי תנאי הסף:  .2

המציע הינו קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   2.1
בנאיות, התשכ"ט-1969, בענף ראשי משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה )סימול 500(, ובענף ראשי בניה )סימול 100( בסיווג 

כספי המתאים לפחות לגובה הצעתו הכספית הכוללת למכרז זה, לרבות תחנת השאיבה האופציונלית
או – 

קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפנקס הקבלנים לפי החוק הנ"ל בענף ראשי משאבות, טורבינות 
ותחנות שאיבה )סימול 500( בסיווג כספי כאמור בסעיף זה לעיל, ועומד לרשותו קבלן משנה אשר במועד הנ"ל הינו קבלן 
רשום לפי החוק הנ"ל בענף ראשי בניה )סימול 100( בעל ניסיון מוכח בבניית תחנות שאיבה לביוב ובעל סיווג כספי מתאים 
לרבות תחנת השאיבה  במכרז,  יזכה המשתתף  אם  לבצע  יהיה  זה  קבלן משנה  הבניה שעל  עבודות  של  הכספי  להיקף 

האופציונלית.
המציע בעל ניסיון מוכח בהקמה ב-10 )עשר( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, כקבלן ראשי, של   2.2
תחנות שאיבה בערך מצטבר של 10 מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ( לפחות בפרויקט אחד, או ארבעה  פרויקטים בערך מצטבר 
של 3 מיליון ₪ )לא כולל מע"מ(  כל אחד לפחות. לעניין סעיף זה, "הקמה" פירושו: הקמה של תחנת שאיבה לביוב, הרצה שלה 
ומסירתה למזמין בסיום ההרצה לאחר שתחנת השאיבה עמדה בכל מבחני הקבלה לשביעות רצון מי שהזמין את הקמתה 

או תכנן אותה.
המזמין,  של  דעתו  להנחת  תנאי,  ללא  אוטונומית,  בנקאית  ערבות  להצעתו  המציע  צרף  למכרז  הצעתו  קיום  להבטחת   2.3

שהוצאה עבור המציע על ידי בנק ישראלי לטובת המזמין, בסכום של 100,000 ₪, שתוקפה עד ליום 15/04/2019 ועד בכלל.
נקבעו תנאי סף נוספים להשתתפות במכרז המפורטים במסמכי המכרז.  2.4

מסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר: www.mei-r.co.il  או במשרדי החברה בשעות הפעילות המקובלות ללא תשלום.   .3
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 585 ₪  )חמש מאות שמונים וחמישה ₪( כולל מע"מ )שלא 
יוחזרו(. הבהרות וכן פרוטוקול סיור הקבלנים יועלו לאתר האינטרנט של החברה. לפני הגשת הצעתו למכרז חייב כל משתתף במכרז 

לבדוק את כל ההודעות והעדכונים שפורסמו באתר בקשר למכרז, אם וככל שפורסמו.
סיור קבלנים: ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז יוכל המציע לקבל במהלך סיור קבלנים, שייערך ביום 19/12/2018 בשעה   .4
מאושרית  לקבל  יהיה  ניתן  לסיור  בקשר  פרטים  הנגב.  רמת  מו"פ  מדברית  לחקלאות  ב-מרכז  השוכנים  המזמין  במשרדי   14:00

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 15/01/2019 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.

להקמת 4 תחנות שאיבה לביוב באזור פתחת ניצנה 
ואספקה והתקנה של גנרטור בתחנת שאיבה לביוב קיימת

מכרז פומבי מס' 03/2018


