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תיאור הפרויקט:1.
החברה מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת מערכת לסילוק שפכים ממחנה ביסל"ח )הר צבוע( וחיבור למערכת הביוב האזורית 
: שיקום של בריכת שפכים קיימת, הנחת קווי הולכת שפכים  ובניהול החברה במרחב אגן משאבי שדה. הפרויקט כולל  בבעלות 
בקטרים שונים ובאורך של כ- 8 קילומטרים, ובכלל זאת גם ביצוע קידוחים אופקיים, חיבור לתחנת שאיבה קיימת בנקודת החיבור 

למערכת סילוק וטיהור השפכים האזורית.
עיקרי תנאי סף: 2.

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

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית, התשכ"ט – 1969 ותקנותיו( 2.1
המורשה לענף הנחת קווי מים וביוב בקוד 400 בסיווג כספי המתאים לגובה הצעתו.

המציע או קבלן משנה מטעמו ביצעו קידוחים אופקיים גמישים )HDD( בחמש השנים האחרונות להנחת צנרת להולכת שפכים 2.2
ו/או קולחים ו/או מי שתייה בהיקף של לפחות שני פרויקטים באורך של 60 מטרים בקוטר קו שלא יפחת מ-400 מילימטר או 
לחלופין פרויקט אחד לפחות באורך של 120 מטרים בקוטר קו שלא יפחת מ-400 מילימטר. במקרה של הסתמכות על קבלן 

משנה יש להציג את קבלן המשנה בשלב הגשת ההצעות, אין מניעה שאותו קבלן משנה יוצג על ידי מספר מציעים.
לקולחים, 2.3 ו\או  לשפכים,  צנרת  קווי  )הנחת  דומה  פרויקט  ראשי,  כקבלן  האחרונות,  השנים  בחמש  ביצע  המציע 

ו\או לאספקת מים לחקלאות( בהיקפו הכספי של לפחות 4,000,000 שקלים, או לחילופין, ביצע 2  ו\או לאספקת מי שתייה, 
פרויקטים דומים שהיקף כל אחד מהם הנו לפחות 2,000,000 שקלים )הסכומים לפני מע"מ(. 

הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס 2.4
כחוק.

צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.2.5
הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס 2.6

כחוק.
צרף ערבות בנקאית בסך 75,000 ₪ שתוקפה עד ליום 31.12.2014. 2.7
רכש את מסמכי המכרז. 2.8

יתר תנאי הסף מופיעים במסמכי המכרז.
מסמכי המכרז: 3.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה בשעות הפעילות הרגילות )15:00-9:00 בתאום מראש( או באמצעות הורדת עותק 3.1
לעיון של מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה www.mei-r.co.il. עותק מסמכי המכרז באתר האינטרנט נועד לעיון 

בלבד. 
השתתפות במכרז מחייבת את רכישת מסמכי המכרז תמורת 1,180 ₪ כולל מע"מ, שלא יושבו בכל מקרה . 3.2

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז עד ליום 18.11.2014. 
למידע כללי ניתן ליצור קשר עם אריאלה וזנה ואושרית דימשטיין בטלפון: 08-6557919 שלוחה 0.  

סיור קבלנים יתקיים ביום ראשון בתאריך 2.11.2014 בשעה 13:00 במשרדי מי רמת הנגב אשר במרכז לחקלאות מדברית )מו"פ 3.3
רמת הנגב(. ההשתתפות מומלצת אך אינה חובה.

ויתר 3.4 הערבות  לרבות  ההצעה  את   .12:00 בשעה   19.11.2014 ה-  בתאריך  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  ההגשה:  מועד 
האישורים יש להגיש בשלושה עותקים ולהכניסם למעטפה אחת סגורה. את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי 
החברה באופן ידני עד למועד האחרון הנקוב להגשת ההצעות. פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תהיה שעה לאחר מועד 

ההגשה מציעים מוזמנים להיות נוכחים במעמד פתיחת תיבת המכרזים.
בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה ומסמכי המכרז יגבר הנוסח במסמכי המכרז.3.5

www.mei-r.co.il

מי רמת הנגב בע"מ )להלן – "החברה" ו/או "המזמין"( הנה חברה בבעלותה המלאה של המועצה האזורית רמת הנגב. החברה אחראית 
על הטיפול בנושאי הביוב והמים בתחום המועצה האזורית רמת הנגב. החברה מקימה את מערך סילוק וטיהור שפכי עיר הבהד"ים 

)קריית ההדרכה של צה"ל( ויישובי אגן משאבי שדה.
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