
מי מגידו – חברת הביוב והמים מייסודה של המועצה האזורית מגידו בע"מ )להלן – 
“החברה” ו/או “המזמין”( הנה חברה בבעלותה המלאה של המועצה האזורית מגידו. 
החברה אחראית על הטיפול בנושאי הביוב והמים בתחום המועצה האזורית מגידו. 

מערכת הולכת שפכים מקיבוץ עין השופט
לצומת דליה

ארז ימיני, מנכ"ל מי מגידו 

כללי 1.
החברה מבקשת בזאת לקבל הצעות הקמת מערך הכולל, צנרת ביוב לסילוק שפכי קיבוץ עין השופט. תיאור 
מדויק של העבודות מופיע הסכם ההתקשרות, במפרטים הטכניים, ובתוכניות. תקופת ההתקשרות להנחת 
צנרת לשפכים הנה למן מועד צו התחלת עבודה, ולתקופה של 4 חודשים קלנדריים מהמועד שייקבע בצו 

תחילת העבודות. 
עיקרי תנאי סף  2.

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים 
שלהלן, ואלה התנאים:

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

לגובה הצעתו.
המציע ביצע בחמש השנים האחרונות, כקבלן ראשי, פרויקט דומה )הנחת קווי צנרת לשפכים, ו\או 2.2.

לקולחים, ו\או לאספקת מי שתייה, ו\או לאספקת מים לחקלאות( בהיקפו הכספי ובמהותו לפרויקט 
נשוא המכרז, או לחילופין, ביצע 2 פרויקטים דומים שהיקף כל אחד מהם הנו לפחות מחצית מהיקפו 

הכספי של  פרויקט זה.  
ספרי 2.3. מנהל  הוא  כי  המעיד  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  תוקף  בר  אישור  בעל  הנו  המציע 

חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.
צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. 2.4.

מסמכי המכרז 3.
בשעות 3.1. החברה  במשרדי  או   www.alma-consulting.co.il באתר:  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן 

הפעילות המקובלות )09:00-16:00( ללא תשלום. עותק מסמכי המכרז באתר האינטרנט הנו לעיון 
בלבד.

השתתפות במכרז מחייבת את רכישת מסמכי המכרז תמורת סך של 234 ₪ כולל מע"מ שלא יוחזרו 3.2.
כראדי   שירי  גב'  עם  לתאם  יש   .25.8.2018 ליום  עד  המכרז  לרכוש את מסמכי  ניתן  מקרה.  בשום 

לרכישת מסמכי המכרז והגעה לסיור הקבלנים בטלפון 04-9598418.
החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים ומהות העבודה באמצעות סיור. השתתפות בסיור אינה  4.

חובה אך היא מומלצת ביותר. זולת אם יקבע אחרת הסיור יתקיים ביום 14.8.2018 בשעה 10:00 במשרדי 
החברה, משרדי מ.א. מגידו.

ויתר  5. הערבות  לרבות  ההצעה,  את   .12:00 בשעה   28.8.2018 ה-  הוא  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד 
האישורים, יש להגיש בשלושה עותקים ולהכניסם למעטפה סגורה אחת. את מעטפת המכרז יש  להגיש 
באופן ידני לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה האזורית מגידו עד המועד האחרון להגשת ההצעות. פתיחה 

פומבית של תיבת המכרזים, 15 דקות לאחר המועד האחרון להגשה.
מאת  6. מימון  קבלת  ו/או  האישורים  כל  קבלת  הנו  הזוכה  המציע  עם  החברה  להתקשרות  מתלה  תנאי 

למציע  האמור.  המתלה  התנאי  בקיום  מותנים  העבודות  ותחילת  ההסכם  וכריתת  המממנים,  הגורמים 
ו/או דרישה כלפי החברה במקרה של אי קבלת האישורים  ו/או טענה  זכות תביעה  הזוכה לא תהא כל 
תקציב  העדר  עקב  ו/או  כך  עקב  לתוקף  ההסכם  של  כניסתו  אי  ו/או  האמור  המימון  קבלת  אי  ו/או 

ו/או עקב שינוי במדיניות.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה את הזכות  7.

לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול-דעתה הבלעדי והסופי.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז,  8.

האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.

מכרז פומבי מס’ 13/2018


