
 

  מי לוד בע"מ
 

 02/2019מכרז פומבי מס' 
 

שפכי  ,עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים סניטארייםמכרז ל
 ומי רשתתעשייה 

 
 כללי

 
בדה של  ודות דיגום ובדיקות מעעבל הצעותמזמינה בזה "( החברהלהלן: ") מ"מי לוד בע א.

 לתנאיבהתאם  ,החברהמי הפעילות של חובת תעשייה ומי רשת ריים, שפכיפכים סניטאש

 "(.  העבודות" או  העבודההמכרז )להלן: " מסמכיוהוראות 

 

לחברה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.  שנה אחתלתקופת ההתקשרות הינה  ב.

ת ת תקופת ההתקשרויך אלהארהבלעדי והמוחלט,  האופציה, לפי שיקול דעתה המלא,

  .או חלק מהן, בהתאם להוראות מסמכי המכרז פותוסנ ארבע שניםשל לתקופה נוספת 

 

על נספחיו תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות  .ג

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המהווה ו

 

המיוחד במפרט  כי המכרז, ובין השאר, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמהעבודות .ד

 . המצורף למכרז

 
 השתתפות במכרזסף  לתנאי 

 
 

בכל התנאים , העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז מציעיםרשאים להשתתף במכרז 

 הלן:המפורטים ל המצטברים

 

  ות הבאות:המציע מפעיל מעבדה העונה על הדריש .א

ה ישליד משרד התעשי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"סמכה על ידי וההמעבדה 

לבצע  1997 –ת הלאומית להסמכת מעבודת תשנ"ז והמסחר הפועלת מתוקף חוק הרשו

תעשייה ומי שפכים סניטריים, שפכי ב ומיקרוביולוגייםואנליזה לפרמטרים כימיים דיגום 

  מסמכי המכרז.של  7 המפורטים בטופסטרים מהפרמ 50%-לשתייה לכל הפחות 

, כלשהי קהבדי לביצוע הסמכה אין ולמציע במידה כי, מובהר לעיל האמור מן לגרוע מבלי)

 באמצעות בדיקה אותה את לבצע המציע באפשרות יהיה, לעיל הנדרש למינימום מעבר

 והתקבל ובלבד ממנה השירות את ולקבל, בדיקה ותהא לביצוע המוסמכת, אחרת מעבדה

 (.החברה של ובכתב מראש אישור כך על

 יגוםות דעבוד (2016-2018מהלך שלוש השנים האחרונות )בכקבלן ראשי ע ציהמציע ב    .ב

 0,0005 -בכמות שלא תפחת מ מועצות אזוריותלתאגידי מים וביוב ו/או  ואנליזהשטח 

יוב ו/או זאת כי יכול שהניסיון יהא בתאגיד מים ובלמען הסר ספק, מובהר ב .מצטברב



 

עבודות דיגום שטח  ניסיון בביצוע נדרשעוד מובהר כי  אחת או יותר. יתמועצה אזור

 בביצוע אין די )קרי, לצורך הוכחת הניסיון 2016-2018ואנליזה בכל אחת מן השנים 

 (. במצטבראלא בשלוש השנים  דיגומים ואנליזות באחת מן השנים בלבד 50,000

)תעודת משרד הבריאות תוקף של רישיון בעלי הכשרה ועובדים ב 3 לפחות המציע מעסיק    .ג

   דיגום שפכים ומי שתייה.לבצע ( מוסמך דוגם

איסוף מנות דיגום רבות דוגמים אוטומטיים ל"דיגום מורכב" ) 5 לפחות המציעבבעלות     .ד

 (.אל תוך מיכל אחד

 עד הגשת הצעתו, מהרשות בה נמצא עסקו. למציע רישיון עסק בתוקף, נכון למו .ה

 .ש המציעיםפגבמהשתתפו יעים אשר צמ    .ו

 בות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.מציעים אשר צירפו להצעתם ער    .ז

 
ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת הנסיון הנדרש מהמציע יהיה על שם המציע בלבד 

 .אלא אם כן צויין מפורשות אחרתוכל המסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע בלבד 
 
 

 מסמכי המכרז קבלת
 

ממועד החל , לוד 18ל סילבר ברחוב אבא היל חברהבמשרדי ה קבלאת מסמכי המכרז ניתן ל

   מפגש המציעים.

 
 ערבות

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, 
לטובת החברה,  למסמכי המכרזוסח המצורף של בנק ישראלי, לטובת המשתתף ולבקשתו, בנ

 . (עשרת אלפים ש"ח)₪  10,000בסך של 
 

 
 ם מפגש מציעי
 .במשרדי החברה 11:00 בשעה 14.02.2019 ביום םיתקיי מציעיםמפגש 

 . וה תנאי סף להשתתפות במכרזה, ומהוהיא חוב יעיםהשתתפות במפגש המצ
 
 

 .12:00בשעה  06.03.2019 המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום
 

 בע"מ  לודמי ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי 
 

 בל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.אין החברה מתחייבת לק
 

 במקרה של סתירה בין מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז יגברו הוראות מסמכי המכרז.
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                            
 

 מי לוד בע"מ                                                   


