
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. 

 מכרז להקמת תחנת שאיבה לביוב 
בקיבוץ עין השופט

ארז ימיני, מנכ"ל מי מגידו 

כללי: החברה מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת תחנת שאיבה לביוב לסילוק שפכי הקיבוץ עין השופט.  1.
עבודה,  התחלת  צו  מועד  למן  ההתקשרות  תקופת  המכרז.  במסמכי  מופיע  העבודות  של  מדויק  תיאור 

לתקופה שלא תעלה על חמישה חודשים קלנדריים מהמועד שייקבע בצו תחילת העבודות.
בכל  2. יעמוד  גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות  או  כל אדם  להגיש הצעה  רשאי  עיקרי תנאי סף: 

התנאים המצטברים שלהלן:
המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית, 2.1.

כספי המתאים  בסיווג   500 בקוד  ומשאבות  טורבינות  לענף  המורשה  ותקנותיו(   1969  – התשכ”ט 
לגובה הצעתו.

למועד להגשת ההצעות, כקבלן ראשי, תחנת שאיבה אחת 2.2. המציע הקים בחמש השנים שקדמו 
לפחות בהיקף כספי דומה להיקף נשוא המכרז, או לחילופין, הקים 2 תחנות שאיבה שהיקף העבודות 
הקבלניות בכל אחת מהן הנו לפחות בהיקף של 1.2 מיליון ₪ )נומינאלי, לפני מע"מ(. המונח "הקים" 
לעניין סעיף זה משמעו הקמת תחנת השאיבה, סיום תקופת הרצה וקבלתה על ידי מזמין העבודות.

המציע בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות 2.3.
ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. 2.4.

ידו בהצעתו לצורך עמידה 2.5. ו/או מציע שקבלן משנה המוצג על  ו/או מציע שבעל שליטה בו  מציע, 
בתנאי הסף, אשר הורשע, או הוגש נגדו כתב אישום או נחקר כחשוד והליכים אלה לא הסתיימו 
בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי, והכל ביחס לעבירות של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים 
ו/או עבירות של איכות הסביבה, לא יהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז  גניבה  ו/או  עסקיים 
זה, אלא אם כן פנה בבקשה מנומקת בכתב לחברה 14 ימים לפחות לפני המועד להגשת ההצעות 
בקשתו.  את  אישרה  והחברה  למכרז,  לגשת  לו  לאפשר  ויבקש  המקרה/ים,  פרטי  כל  פירוט  תוך 
החברה תבחן את פרטי העניין ונסיבותיו, ותקבע, אם לאשר למציע להגיש הצעה במכרז. בהחלטתה 
תשקול החברה, בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה עניינית למתן השירותים מושא מכרז זה, 
וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת העבירות המיוחסות, לשלבי ההליכים 
המדוברים, וכל נתון אחר שתא לו להערכתה רלוונטיות לעניין. החברה תהא רשאית לפנות לכל גורם 
שהוא, לרבות למבקש, כדי לבחון את פרטי העבירות והאירועים וההליכים המצוינים בבקשה, וכל 
הקשור בהם, כדי לוודא לאמת את פרטי הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר 
למבקש. החברה תודיע את עמדתה לפונה לא יאוחר מ-5 ימים לפני המועד להגשת ההצעות במכרז. 
במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי סעיף זה לא פנה בבקשה ולא מסר 
פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר פרטים מהותיים 
ביחס לבקשתו האמורה, תהא החברה רשאית לדחות את ההצעה, ואם כבר נתקבלה לבטל את 

ההתקשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם נחתם.
לא תותר הגשת הצעות משותפות, ועל המציע עצמו לעמוד בכל תנאי הסף, ובכל שאר תנאי המכרז, 2.6.

ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, חברות 
בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע וכיוצ"ב.

.3  : שכתובתו החברה  של  האינטרנט  באתר  המכרז  במסמכי  ין  לעי ניתן  המכרז:   מסמכי 
המסמכים,  את  שם  לרכוש  ניתן  וכן  תשלום,  בלא  החברה  ובמשרדי   www.alma-consulting.co.il
תמורת סך של 585 ₪ כולל מע"מ שלא יוחזרו בשום מקרה, והכל החל מיום 6.9.2018. עותק ממסמכי המכרז 

הועלה לאתר האינטרנט של החברה והינו עותק לעיון בלבד. 
הנוסח הקובע של מסמכי המכרז וכן המסמכים שיש להגיש בהם את ההצעה הינם אך ורק מסמכי מכרז 
שיירכשו מהחברה. ניתן לרכוש את המסמכים עד ליום ג' , 9.10.2018 במשרדי החברה, במ.א. מגידו, בשעות 

13:00-9:00 בימים א' עד ה'( בתאום מראש עם גב' שירי כראדי בטלפון: 04-9598418. 
שימו לב: משרדי המועצה יהיו סגורים לקבלת קהל בחוה"מ סוכות.

ואת מהות העבודה באמצעות  4. לבחון את המצב הקיים בשטח  החברה תאפשר למציעים  סיור קבלנים: 
סיור. ההשתתפות בסיור אינה חובה כתנאי להגשת ההצעה אך היא מומלצת ביותר. זולת אם יקבע אחרת, 
הסיור יתקיים ביום חמישי, בתאריך 13.9.2018 בשעה 10:30 במשרדי החברה, אשר בבניין מועצה האזורית 

מגידו, לפרטים ניתן להתקשר  לעמית נוסבאום בטלפון 052-6147380. 
מועד הגשת ההצעה: המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי 9.10.2018  בשעה 12:00. את ההצעה,  5.

)להלן:  אחת  סגורה  למעטפה  ולהכניסם  עותקים  בשלושה  להגיש  יש  האישורים  ויתר  הערבות  לרבות 
"מעטפת מסמכי המכרז"(. את מעטפת מסמכי המכרז יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה באופן 
ידני עד למועד האחרון הנקוב להגשת ההצעות. פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תהיה בשעה 12:15 ביום 

ההגשה, כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד הפתיחה.
תנאי מתלה לתחילת ביצוע העבודות: הנו אישור של היתר הבנייה בועדת התכנון המרחבית יזרעאלים וכן  6.

אישור של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים לביצוע ההתקשרות.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה את  7.

הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
גובר על  8. זו ומסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז  נוסח מודעה  בין  במקרה של סתירה או אי התאמה 

הוראות מודעה זו.

מכרז פומבי מס’ 14/2018


