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מי רמת הנגב בע"מ )להלן - "מי רמת הנגב" ו/או "המזמינה" ו/או "החברה"( חברת המים והביוב של המועצה האזורית רמת נגב,   .1
מזמינה בזה ביצוע עבודות עבודות להקמת מאגר לקולחים בנפח אגירה של 200,000 מטר קוב )מ"ק(, איטומו ביריעות HDPE על בסיס 
מאגר קיים לרבות הקמתה של תחנת שאיבה לסניקת הקולחים, צנרת ומתקנים נלווים. העבודות כוללות, בין היתר: עבודות עפר, אבן, 
בטון, חשמל, משאבות, איטום ביריעות HDPE , צנרת, גידור ועבודות נוספות, הכל לפי כל ההוראות, התנאים, המפרטים הטכניים, 

כתב הכמויות והתוכניות הכלולים במסמכי המכרז )להלן - "העבודות"(.

עיקרי תנאי הסף:  .2

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העומדים במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המציע הינו תאגיד הרשום ופעיל בישראל.  .2.1

המציע הינו קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפנקס הקבלנים המתנהל לפי חוק רישום קבלנים לעבודות   .2.2
הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, ותקנותיו )להלן – "פנקס הקבלנים"(, בענף כבישים, תשתיות ופיתוח )ג – 200(, בסיווג כספי 

המתאים לגובה הצעתו הכספית הכוללת למכרז זה.
המציע הינו בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בהקמה של 2 )שני( מאגרי מים לפחות בתחומי מדינת ישראל   .2.3
לאחר  בנייתם הסתיימה  ואשר  מ"ק,  )מאה אלף(   100,000 לפחות  בהיקף של  עפר  עבודות  היו  איו"ש, שבכל אחד מהם  או 

  .01/01/2005
המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות איטום ביריעות H.D.P.E., שמאז 01/01/2014 השלים בהצלחה איטום של לפחות   .2.4
3 )שלושה( מאגרים או בריכות עפר ביריעות H.D.P.E. בשטח פנים של לפחות 50 )חמישים( דונם לכל מאגר או בריכת עפר, 
 )".H.D.P.E מאגרים או בריכות שהינם פעילים בישראל או איו"ש, )בסעיף זה להלן – "ניסיון מוכח ונדרש בעבודות איטום ביריעות

ומורשה על ידי יצרן היריעות או נציגו בארץ לספק ולהניח את סוג היריעות הנדרשות במכרז,
או,

אם המציע אינו בעל ניסיון מוכח ונדרש כאמור בסעיף זה לעיל, למקרה שיזכה במכרז זה הוא חתום על חוזה עם קבלן משנה 
בעל ניסיון מוכח ונדרש בעבודות איטום ביריעות H.D.P.E. לביצוען של העבודות מסוג זה הכלולות בעבודות ומורשה על ידי יצרן 

היריעות או נציגו בארץ לספק ולהניח את סוג היריעות הנדרשות במכרז.
בענף ראשי מערכות אלקטרו-מכאניות  המציע הינו קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפנקס הקבלנים   .2.5

בתחנות שאיבה )בלא המבנה( )ב – 500(, בסיווג כספי המתאים לגובה הצעתו הכספית הכוללת למכרז זה.
או,

אם המציע אינו קבלן רשום כאמור בסעיף זה לעיל, למקרה שיזכה במכרז זה הוא חתום על חוזה עם קבלן משנה בעל ניסיון 
מוכח לביצוע עבודות אלקטרו-מכאניות והרכבת ציוד בתחנות שאיבה הכלולות בעבודות, שבמועד האחרון להגשת ההצעות 
למכרז הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי מערכות אלקטרו-מכאניות בתחנות שאיבה )בלא המבנה( )ב – 500(, 

בסיווג כספי המתאים לגובה הצעתו הכספית הכוללת למכרז זה.
המציע או קבלן המשנה הנזכר בסעיף 2.5 לעיל, לפי העניין, הינו בעל ניסיון מוכח בהקמת לפחות 2 )שתי( תחנות שאיבה, שכל   .2.6
אחת מהן בספיקה של לפחות 400 )ארבע מאות( מטר קוב לשעה, הקמת תחנות שכללה, בין היתר, עבודות בטונים עם יציקות 
של לפחות 250 )מאתיים חמישים( מטר קוב בטון בכל תחנה, עבודות צנרת, אספקה והתקנת ציוד אלקטרו-מכאני ועבודות 

חשמל, פיקוד ובקרה. הקמתן של תחנות שאיבה אלו הושלמה לאחר 01/01/2010.
להבטחת קיום הצעתו למכרז צרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, להנחת דעתו של המזמין, שהוצאה   .2.7

עבור המציע על ידי בנק ישראלי לטובת המזמין, בסכום של 100,000 )מאה אלף( ₪, שתוקפה עד ליום 10.11.2020 ועד בכלל.
המציע הינו בעל אישור תקף על שמו לפי סעיף 2)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.  .2.8

המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.  .2.9
המציע לא ביצע תאום כלשהו עם משתתף אחר במכרז בקשר למכרז. בנוסף, המציע, בעל שליטה בו )"שליטה" כהגדרתה   .2.10
בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968(, בעל מניות בו, דירקטור ומנהל בתאגיד המציע – ובמקרה של שותפות: שותף בשותפות – לא 
הורשעו ב-5 )חמש( שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בעבירה הקשורה במכרז או בתאום מכרז או בעבירת 
שוחד, מרמה, זיוף, גניבה, עבירה על חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988, או על חוקי הגנת הסביבה, ואף לא הוגש נגדם, או 

נגד מי מהם, כתב אישום בחשד לביצועה של עבירה כזו.
המציע רכש מהמזמין את מסמכי המכרז.  .2.11
יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.  .2.12

מסמכי המכרז:  .3
עותק  ללא תשלום.  הפעילות המקובלות  בשעות  במשרדי החברה  או   www.mei-r.co.il באתר:  במסמכי המכרז  לעיין  ניתן   
מסמכי המכרז שהועלה לאתר האינטרנט הנו לעיון בלבד. החל מיום המחרת של פרסום המכרז בעיתונות ניתן לרכוש את מסמכי 
לפני המועד  ימים  וזאת עד שבוע  נגב בשעות העבודה המקובלות,  המכרז המקוריים במשרדי הגביה של המועצה האזורית רמת 
האחרון להגשת ההצעות למכרז. הרכישה הינה תמורת סכום של 1,170 ₪  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:  .4
המזמין יאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ואת מהות העבודות, ולקבל ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז   4.1
במהלך סיור קבלנים, שייערך ביום 27.7.2020 בשעה 11:00 במשרדי מו"פ רמת הנגב )המרכז לחקלאות מדברית(, יש להגיע עם 
נעלים סגורות מהטעם שלאחר הפגישה במו"פ תהיה יציאה לשטח העבודות בקציעות. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה 

אולם היא מומלצת.
אם כתוצאה ממגבלות התכנסות שייקבעו בגלל מגפת הקורונה לא ניתן יהיה לקיים את סיור הקבלנים, יתקיים מפגש באמצעות   4.2
תכנת ZOOM. יום לפני המועד שנקבע לסיור יש לבדוק באתר מי רמת הנגב בע"מ – www.mei-r.co.il – האם יתקיים 

.ZOOM מפגש פיזי או באופן מקוון באמצעות תכנת

מועד ודרך הגשת ההצעה:  .5
ההצעה מושלמת וחתומה לפי הדרישות המופיעות במסמכי המכרז, צריכה להגיע במסירה אישית במשרדי המזמין השוכנים במרכז 
 לחקלאות מדברית מו"פ רמת הנגב, לא יאוחר מאשר עד יום 12.8.2020 שעה 12:00 )במסמכי המכרז – "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. 

אין לשלוח הצעות בדואר.
מובא בזה לידיעת המשתתפים במכרז, כי בשלב זה של פרסום המכרז טרם אושר וגויס מלוא המימון הדרוש לחברה למימון ביצוע   .6
העבודות במלוא היקפן. כמו כן, טרם התקבל היתר הבנייה לביצוע העבודות. החברה מקווה שהיתר הבנייה והמימון הדרוש לביצוע 
העבודות יגויסו ויאושרו עד למועד חתימת החוזה עם הזוכה במכרז. לפיכך, מובהר בזה, שאין החברה מתחייבת מראש להזמין את 
ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, והדבר מותנה בקבלת היתר הבנייה ובגיוס המשאבים ובאישור המימון, שכאמור חסרים בשלב זה. 
לאור זאת מוקנית לחברה הזכות לבטל את המכרז בכל שלב משלביו, לרבות לאחר ההחלטה על הזוכה במכרז, מבלי שהמשתתפים 

במכרז יהיו זכאים להחזר הוצאות ו/או לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של המכרז.
בכל מקרה של סתירות בין נוסח מודעה זו, ובין מסמכי המכרז וההבהרות שיצאו לאחר פרסום המכרז, יגברו האחרונים על נוסח   .7

מודעה זו.


