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ו/או   "החברה"  ו/או  "המועצה"  )להלן:  הנגב  רמת  האזורית  המועצה  של  המלאה  בבעלותה  חברה  הנה  בע"מ  הנגב  רמת  מי   .1
"התאגיד"( מזמינה בזה הצעות למתן שרותי שאיבה, שטיפה, צילום ופריצת סתימות בתשתיות ביוב. 

תנאי סף להשתתפות במכרז:
עיקרי תנאי הסף

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בתנאים  המפורטים להלן:  .2
מי שיש לו ניסיון בעצמו ולא כקבלן משנה בחמש השנים האחרונות )משנת 2015( של לפחות שלוש שנים במתן: שרותי   2.1
שאיבה, שטיפה, צילום ופריצת סתימות בתשתיות ביוב ברשויות מקומיות המונות מעל 7,000 תושבים ו/או סיפק שירותים 
לתאגיד מים וביוב אחד לפחות כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001. לקבלן יש רישיון עסק להובלת שפכים 
וקולחים שניתנו על ידי רשות הרישוי המוסמכת במקומות בהם הציג ניסיון. יובהר כי לפני תחילת העבודות הקבלן הזוכה/
ים יידרש להציג רישיון עסק בענף להובלת שפכים וקולחים גם בתחום המועצה האזורית רמת הנגב. תנאי סף זה אינו בא 

במקומם של אישורים והיתרים אחרים שנדרש הקבלן להחזיק לפי כל דין.
קבלן שבבעלותו בפועל )לא על ידי קבלן משנה( של לפחות שתי )2( משאיות ביוביות משולבות שאיבה ושטיפה ששנת היצור   2.2

שלהן הינה 2017 ואילך, ואשר עומדות במפרטי המכרז.  
מציע, ו/או מציע שבעל שליטה בו ו/או מציע שקבלן משנה המוצג על ידו בהצעתו לצורך עמידה בתנאי הסף, אשר הורשע,   2.3
או הוגש נגדו כתב אישום או נחקר כחשוד והליכים אלה לא הסתיימו בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי, והכל ביחס לעבירות 
של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים  ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה, לא יהא רשאי להגיש הצעה 
ימים לפחות לפני המועד להגשת ההצעות תוך   14 במסגרת מכרז זה, אלא אם כן פנה בבקשה מנומקת בכתב לחברה 
פירוט כל פרטי המקרה/ים, ויבקש לאפשר לו לגשת למכרז, והחברה אישרה את בקשתו. החברה תבחן את פרטי העניין 
ונסיבותיו, ותקבע, אם לאשר למציע להגיש הצעה במכרז. בהחלטתה תשקול החברה, בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו 
השלכה עניינית למתן השירותים מושא מכרז זה, וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת העבירות 
המיוחסות, לשלבי ההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שתהא לו להערכתה רלוונטיות לעניין. החברה תהא רשאית לפנות 
לכל גורם שהוא, לרבות למבקש, כדי לבחון את פרטי העבירות והאירועים וההליכים המצוינים בבקשה, וכל הקשור בהם, כדי 
לוודא לאמת את פרטי הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר למבקש. החברה תודיע את עמדתה לפונה 
לא יאוחר מ-5 ימים לפני המועד להגשת ההצעות במכרז. במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי 
סעיף זה לא פנה בבקשה ולא מסר פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר פרטים 
מהותיים ביחס לבקשתו האמורה, תהא החברה רשאית לדחות את ההצעה, ואם כבר נתקבלה לבטל את ההתקשרות עם 

המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם נחתם.
ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לעניין צילום קווי ביוב, בהעדר הסמכה כאמור ניתן  על הקבלן להיות מוסמך על   2.4
להסתמך על קבלן משנה רק לצורך צילום קווי ביוב האוחז באישור תקף מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות לעניין צילום 
צנרת מים וביוב, במעמד הגשת המכרז במקרה בו אין לקבלן הסמכה כאמור עליו להציג קבלן משנה לעניין צילומים העומד 
בהסמכה ניתן להציג יותר מקבלן משנה לעניין צילומים )אין מניעה שאותו קבלן משנה לצילומים העומד בתנאי הסף יהיה 

קבלן משנה של יותר ממציע אחד(.
יתר תנאי הסף במסמכי המכרז.  2.5

מסמכי המכרז
ובמשרדי החברה בלא תשלום,   ,www.mei-r.co.il לעיין במסמכי החברה באתר האינטרנט של החברה שכתובתו:  ניתן   .3
וכן ניתן לרכוש שם את המסמכים, תמורת סך של 585 ₪ כולל מע"מ שלא יוחזר בשום מקרה, והכל החל מיום 24.2.2020. שימו 
לב, עותק מסמכי המכרז שנמצאים באתר האינטרנט הינו לעיון בלבד על מנת להגיש את המכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז 

במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולהגישם עם ההצעה.
מפגש מציעים

ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה ולמתן השירותים הכלולים בהוראותיו יימסרו במפגש המציעים/סיור קבלנים, אשר   .4
ב  לרשום  )יש  הנגב, המרכז לחקלאות מדברית  12:00 במשרדי החברה השוכנים במו"פ רמת  27/2/2020 בשעה  ביום  יתקיים 
waze: "מו"פ רמת הנגב המכרז לחקלאות מדברית"(, מפגש המציעים מיועד לקבלנים המעוניינים בכך בלבד והוא אינו מהווה 
או בדואר  ניתן לקבל מאושרית דימשטיין 08-6557919 שלוחה 106  לעניין מפגש המציעים  תנאי להשתתפות במכרז. פרטים 

 .mei-r.n@mop-rng.org.il אלקטרוני
מועד הגשת המכרז:

המרכז  הנגב  רמת  מו"פ  בבניין  שוכנים  12:00, משרדי החברה  12/3/2020 שעה  הינו תאריך  להגשת ההצעות  המועד האחרון   .5
לחקלאות מדברית. שימו לב משרדי החברה שוכנים במקום שונה ממשרדי המועצה האזורית רמת הנגב. פתיחה פומבית של 
תיבת המכרזים תעשה 15 דקות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. במעמד פתיחת תיבת המכרזים יכול להשתתף כל אדם. 

כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות במועד לא  תובא לדיון.
בכל מקרה של סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, יגבר הנוסח של מסמכי המכרז.   .6


