
מכרז פומבי מס' 05/2015
שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשייה

1.  כללי
מי רקת טבריה בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה בזה הצעות לשירותי דיגום וביצוע   1.1  
המכרז.  מסמכי  והוראות  לתנאי  בהתאם  תעשייה,  שפכי  של  מעבדה  בדיקות    
תקופת ההתקשרות הינה ל-12 חודשים ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות.    1.2  
נוספות  שנים   4 ל  ועד  חודשים   -12 ל  פעם  כל  מאליה  תוארך  תקופת ההתקשרות    
תקופת  את  להאריך  שלא  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  החברה  בסה"כ.    
ההתקשרות או להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה הקצרה מהאמור לעיל, הכל    

בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.    
על  וחוזה ההתקשרות  עפ"י תנאי המכרז  יהיו  הזוכה במכרז  עם  תנאי ההתקשרות   1.3  

נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   
תנאי סף להשתתפות במכרז    .2

רשאים להשתתף במכרז מציעים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות   
במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:  

אשר  בהיקפים  מעבדה  ואנליזות  שטח  דיגומי  בביצוע  ומוכח  קודם  ניסיון  למציע   2.1  
  .  2014 שנת  במהלך  מעבדה  בדיקות   500 ו  שטח   דיגומי   200 מ-  יפחתו  לא    
עסקו.  נמצא  בה  מהרשות  הצעתו,  הגשת  למועד  נכון  בתוקף,  עסק  רישיון  למציע   2.2  
מציע שהינו "מעבדה מוסמכת" כהגדרתה בכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים   2.3  
)להלן: "כללי השפכים"(, דהיינו מעבדה,  המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"א-2011    
כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997, ואשר הוסמכה    
א'. למסמך   8 בטופס  המפורטות  הבדיקות  כלל  מתוך  בדיקות  לפחות 75%  לבצע    

)מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי במידה ולמציע אין הסמכה לביצוע בדיקה    
כלשהי, מעבר למינימום הנדרש לעיל, יהיה באפשרות המציע לבצע את אותה בדיקה    
באמצעות מעבדה אחרת, המוסמכת לביצוע אותה בדיקה, ולקבל את השירות ממנה    
החברה(.  של  ובכתב  מראש  אישור  כך  על  והתקבל  ובלבד    
מציע המעסיק לפחות 2 דוגמי שפכים, שכל אחד מהם הינו "דוגם מוסמך", כהגדרתו   2.4  
בכללי השפכים, דהיינו דוגם שעבר הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין והשתלמויות    
מזמן לזמן, במתכונת שהורה המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות או מנהל רשות המים.   

מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז והשתתפו במפגש המציעים.  2.5  
המכרז. מסמכי  להוראות  בהתאם  בנקאית,  ערבות  להצעתם  צירפו  אשר  מציעים   2.6  
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל   
הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת.  

רכישת מסמכי המכרז  .3
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, שברח' אוהל יעקב 16 בטבריה, בשעות   
יוחזר. לא  אשר  מע"מ(  )בתוספת   ₪  1,000 של  תשלום  תמורת  הרגילות  העבודה   
אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כל שהיא, לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה,  
לעיין  ניתן  זה.   להחזרת תשלום  עילה  יהוו  לא  החברה,  ידי  על  המכרז  של  ביטולו  ו/או   

במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.  
מפגש מציעים  .4

מפגש מציעים יתקיים ביום 25.10.2015 שעה 14:00 נקודת המפגש: משרדי הנהלת החברה   
ברח' אוהל יעקב 16 טבריה.   

במכרז.  להשתתפות  סף  תנאי  ומהווה  חובה  היא  המציעים  במפגש  ההשתתפות   
הגשת ההצעה   .5

מועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד 05.11.2015, בשעה 12:00.  
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  

במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.  
בכבוד רב,

שאול דוד– מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ


