
מכרז פומבי מס’ 11/2017

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. החברה מקימה מערך לסילוק וטיהור שפכי 

יישובי רמת מנשה.

הסבת מכון טיהור שפכים השופט לתחנת שאיבה לשפכים עם אוגר חרום
הפרויקט יכלול אספקה והתקנה של תאי שיקוע וביצוע קווים לשפכים, מים ותקשורת

עין העמק - הסטה והשלמת מאסף ביוב דרומי

תיאור מדויק של העבודות מופיע במסמכי המכרזים הכוללים, בין היתר: הסכם התקשרות, מפרטים ותכניות. תקופת 
ההתקשרות לכל פרויקט רשומים במסמכי המכרז )שימו לב לכל פרויקט קיימים מסמכי מכרז נפרדים(.

1.  עיקרי תנאי סף 
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית, התשכ"ט – 1969 1.1.
ותקנותיו( המורשה לענף הנחת קווי מים וביוב בקוד 400 בסיווג כספי ב1 לפחות.

הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח 1.2.
לרשויות המס כחוק. 

צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.1.3.

מובהר בזאת כי לא תותר הגשת הצעות משותפות, ולא תותר הסתמכות על כל גוף אחר, לרבות קבלן משנה, לצורך 
עמידה בתנאי הסף.

2. מסמכי המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר: www.alma-consulting.co.il או במשרדי החברה בשעות הפעילות המקובלות 2.1.
ללא תשלום. עותק מסמכי המכרז שהועלה לאתר האינטרנט הנו לעיון בלבד.

השתתפות במכרז כרוכה ברכישת המסמכים בעלות של 234 ₪ כולל מע"מ שלא יוחזרו בשום מקרה. ניתן לרכוש 2.2.
את מסמכי המכרז במשרדי המועצה האזורית מגידו אצל הגב' חן בן לולו בטלפון 04-9598429.

סיור קבלנים: החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים ומהות העבודה באמצעות סיור. השתתפות בסיור 2.3.
אינה חובה כתנאי להגשת המכרז אך היא מומלצת ביותר. הסיור יצא ממשרדי המועצה האזורית מגידו במתחם 

המועצה אשר ברמת השופט.
3. ריכוז מועדים

מכרז 12/2017מכרז 11/2017

9.11.2017 בשעה 9.11.201712:00 בשעה 10:00סיור קבלנים 

מועד אחרון לרכישת מסמכי מכרזים )כל מכרז 
15.11.2017נמכר בנפרד(

16.11.2017 בשעה 12:00 מועד ההגשה  
פתיחה פומבית של תיבת המכרזים לשני המכרזים 

תהא 30 דקות לאחר תום מועד ההגשה.

 הגשת המכרז בתיבת המכרזים של החברה במשרדי המועצה האזורית מי מגידו. 
בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה למסמכי המכרז יגברו האחרונים.

מכרז פומבי מס’ 12/2017


