
בברכה,
יעקב מוסקוביץ, מנכ"ל

מי רמת הנגב  מזמינה בזה הצעות להקמה והרצה של מכון אזורי לטיפול בשפכי פתחת ניצנה )להלן - "המכון" ו/או "המט"ש" 1.
הרצתו  השלמת  שלאחר  הבדק  שנת  את  החופפת  אחת,  שנה  במהלך  המכון  של  ותחזוקה  הפעלה  וכן  "המתקן"(,   ו/או 

)להלן – "העבודות"(.
העבודות יבוצעו לפי כל ההוראות, התנאים, המפרטים הטכניים והתכניות הכלולים במסמכי המכרז. העבודות מתבצעות במסגרת 2.

המנהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים והביוב הממשלתית .
עיקרי תנאי סף: 3.

)ותנאים  יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן  גוף, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות  או  כל אדם  להגיש הצעה  רשאי 
נוספים המופיעים במסמכי המכרז(:

המציע הינו תאגיד רשום ופעיל בישראל.3.1.

המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-3.2:1969.
בענף ראשי משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה )סימול 500(, בסיווג כספי ב-5 לפחות,3.2.1.

או -
בענף ראשי בנייה )סימול 100(, בסיווג כספי ג-5 לפחות.3.2.2.

או בשניהם.
המציע בעל ניסיון מוכח:  3.3.

בהקמה של לפחות 2 )שני( מכונים בישראל לטיפול בשפכים בתהליך בוצה משופעלת, שכל אחד מהם הינו לספיקה 3.3.1.
יומית מתוכננת של לפחות 1,000 )אלף( מק"י,

או – 
היומית 3.3.2. בוצה משופעלת, שהספיקה  לטיפול בשפכים בתהליך  בישראל  מכון אחד  לפחות  או בשדרוג של  בהקמה 

המתוכננת שלו לפחות 2,500 )אלפיים חמש מאות( מק"י, 
כאשר בכל אחד מהמכונים המנויים לעיל מתקיימים התנאים הבאים: 3.3.2.1.

הוא נבנה לאחר שנת 2004 ובנייתו והרצתו הסתיימו לפני 1.1.2014;3.3.2.1.1.

לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה טיפל המכון בשפכים במשך שנה רצופה אחת 3.3.2.1.2.
לפחות מאז הסתיימה הרצתו, או שלמכון הוצא רישיון עסק, גם אם הרישיון אינו בתוקף בהווה.

לעניין סעיף זה – 3.3.3.
"תהליך בוצה משופעלת" פירושו: תהליך ביולוגי-מכאני, הכולל לפחות טיפול קדם, ריאקטור ביולוגי אינטנסיבי 3.3.3.1.

ומערך טיפול אירובי או אנארובי בבוצה. 
העבודות 3.3.3.2. לביצוע  כקבלן  ו/או  המכון  של  אזרחית  הנדסה  עבודות  לביצוע  כקבלן   – מוכח"   "ניסיון 

האלקטרו-מכאניות של המכון, בין כקבלן ראשי בביצוען של עבודות אלו ובין כקבלן משנה. 
והנדסה אלקטרומכאנית, בהיקף כספי של 8 )שמונה( מלש"ח 3.3.3.3. "שדרוג" – שדרוג בתחום הנדסה אזרחית 

לפחות )ללא מע"מ(.
התנאים לסעיפים 3.2 ו - 3.3 חייבים להתקיים באותו מציע.

לרשותו של המציע עומדים מנהל הקמה ומהנדסי ביצוע לביצוע העבודות, אותם הוא מתחייב להעסיק בביצוע העבודות, 3.4.
שהינם בעלי כישורים וניסיון כמפורט במסמכי המכרז.

אם המציע מציע להפעיל ולתחזק בעצמו )ולא באמצעות קבלן משנה( את המכון במשך שנה אחת ממועד סיום ההרצה 3.5.
)השנה החופפת את תקופת הבדק(, על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהפעלה ובתחזוקה של מכון לטיהור שפכים.

לעניין סעיף זה, "ניסיון מוכח בהפעלה ובתחזוקה של מכון לטיהור שפכים" פירושו: ניסיון מוכח בהפעלה ובתחזוקה 3.5.1.
בפועל במשך שנתיים רצופות לפחות במהלך התקופה שמיום 1.1.2010 לפחות ועד למועד האחרון להגשת ההצעות 
למכרז של לפחות 2 )שני( מכונים לטיפול בשפכים הפועלים בארץ )כולל איו"ש( בתהליך ביולוגי-מכאני, שכל אחד 

מהם הינו בעל ספיקה יומית מתוכננת של 3,000 )שלושת אלפים( מק"י שפכים לפחות.
המציע יצרף להצעתו אישור בכתב מחברת הביטוח שתערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז אם יזכה 3.6.

במכרז, שבו מביעה חברת הביטוח את הסכמתה והתחייבותה הבלתי מסויגות לערוך עבור המציע, אם יזכה במכרז, את כל 
הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז, ללא שינויים כלשהם מהנדרש במסמכי המכרז.  

המציע בעל אישור תקף על שמו לפי סעיף 2)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 3.7.

המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 3.8.

נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים ולא מונה לו נאמן.3.9.
המציע רכש את מסמכי המכרז.3.10.
המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.  3.11.
יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.3.12.

 מסמכי המכרז: 4.
ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה בשעות הפעילות המקובלות )15:00-9:00( בתאום מראש או באמצעות הורדת 4.1.

www.mei-r.co.il. עותק מסמכי המכרז באתר האינטרנט  עותק לעיון של מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה 
הינו לעיון בלבד. 

השתתפות במכרז מחייבת את רכישת  מסמכי המכרז תמורת תשלום של 10,000 ש"ח  כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל 4.2.
מקרה. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל ממחרת פרסום המודעה בעתונות ועד לשבעה ימי עבודה, לפני המועד האחרון 
להגשת ההצעות. לתאום הגעה לרכישת המכרז יש להתקשר לטלפון  08-6557919 שלוחה 0. רכישת מסמכי המכרז אפשרית 

בשעות 9:00 – 14:00 בימי עבודה רגילים בתאום מראש.
.5 15.6.2015 ביום  שייערך  קבלנים,  סיור  במהלך  לקבל  המציע  יוכל  למכרז  הנוגע  בכל  נוספים  והסברים  ידיעות  קבלנים:  סיור 

 בשעה 10:30 במשרדי המזמין השוכנים במרכז לחקלאות מדברית מו"פ רמת הנגב. פרטים ניתן יהיה לקבל ממזכירת התאגיד 
בטלפון  08-6557919 )שלוחה 106(. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה אולם היא מומלצת.

מועד ההגשה: ההצעה, מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות בהוראות אלו, צריכה להגיע במסירה אישית לתיבת 6.
המכרזים אשר במשרדי המזמין במרכז לחקלאות מדברית רמת הנגב, עד ליום 14.7.2015בשעה 14.00 )במסמכי המכרז – "המועד 

האחרון להגשת ההצעות"(. פתיחה פומבית תהיה מחצית השעה לאחר המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז.
התקציב העומד לרשות המזמין להקמתו של המכון הינו מוגבל. לנוכח מגבלה זו מוקנית למזמין הזכות לבטל את המכרז בכל שלב 7.

משלביו ו/או לא לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו למכרז, מבלי שהמשתתפים במכרז יהיו זכאים להחזר הוצאות ו/או 
לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של המכרז ו/או עקב אי-קבלתה של הצעה כלשהי.

מידע נוסף ניתן לקבל באופן ובעיתוי המפורטים במסמכי המכרז.8.

 בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה הזו למסמכי המכרז, יגבר הנוסח במסמכי המכרז.9.

www.mei-r.co.il

חברה  הנה  "המזמין"(  ו/או  "החברה"  ו/או  הנגב"  רמת  –"מי  )להלן  בע"מ  הנגב  רמת  מי 
נגב. החברה אחראית על הטיפול בנושאי  בבעלותה המלאה של המועצה האזורית רמת 

הביוב והמים בתחום המועצה האזורית רמת הנגב. 
יישובי המועצה,  ניצנה הכולל את  וטיהור שפכי פתחת  סילוק  החברה מקימה מערך של 
מתקני שירות בתי הסוהר ומחנות צה"ל. הפרויקט כולל את הקמת מכון הטיהור השפכים 
האזורי, הנחת צנרת שפכים והקמת שלוש תחנות שאיבה לשפכים, בעלות כוללת מוערכת 

של כ- 69 מיליוני שקלים. מכרז זה הינו עבור מכון הטיהור.

הקמה, הרצה, הפעלה ותחזוקה של
מכון אזורי לטיפול בשפכים פתחת ניצנה

מכרז פומבי מס' 01/2015


