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תנאי מכרז מס' 02-2018

לרכישה ואספקה של סודיום היפוכלוריד ואלום
.1

תאגיד מי קרית גת ) (2008בע"מ )"התאגיד"( הינו תאגיד שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים
וביוב ,התשס"א –  2001ואשר אמון על כל תחום משק המים והביוב ואחזקת הניקוז בעיר
קרית גת.

.2

התאגיד מבקש בזאת לרכישה ואספקה של סודיום היפוכלוריד ואלום אשר ידרשו לפי
צרכי התאגיד ,בעיר קרית גת )"השרות"(

.3

השרות יבוצע על ידי הזוכה במכרז על פי תנאי המכרז ,מסמכיו והוראות ההסכם שייחתם
בין התאגיד לבין הזוכה ,על נספחיו )"ההסכם"(.

.4

תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף המפורטים
להלן:
4.1

המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.

4.2

המציע הינו בעל ניסיון באספקה ,הובלה ומילוי של כלור ,בלפחות  2לקוחות,
כאשר תקופת ההתקשרות לכל אחד מהלקוחות נמשכה לפחות  12חודשים
ברציפות ,החל משנת .2015

4.3

ברשות או בשליטת המציע לפחות  2משאיות הובלה המתאימות בסוגן להובלת
כלור במשקל של  10טון ,כל אחת.
בסעיף זה " -ברשות או בשליטת" משמע בעלות ו/או זכות שימוש ו/או חכירה
ו/או שכירות נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

4.4

המציע הינו בעל רישיון בתוקף למתן שירותי הובלה לסודיום היפוכלוריד ואלום.

4.5

השתתפות בכנס מציעים וסיור קבלנים:
כנס מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום ד' בתאריך  7.3.2018בשעה 12.00
במשרדי התאגיד ברחוב שד' לכיש  ,5/1קרית גת .השתתפות המציע או נציג
מטעמו בכנס מציעים וסיור הקבלנים הינה חובה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת
כי ,ועדת המכרזים תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לדון בהצעה של
מציע אשר יאחר בלמעלה מ 15 -דקות או ,לחלופין ,לא יגיע לכנס המציעים או אל
הסיור.

4.6

ערבות הצעה:
המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה
למכרז )"ערבות המכרז"( .ערבות המכרז תהיה ערבות אוטונומית ובלתי מותנית,
מאת בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של  25,000ש"ח לפי
הנוסח המופיע בטופס מס'  3לתנאי המכרז .יובהר ,כי ערבות הניתנת על ידי חברת
ביטוח ,תיחתם על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן או מי מטעמה.
הערבות תעמוד בתוקפה החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד ליום
 7.6.2018והתאגיד יהא רשאי לדרוש מהמציע את הארכת הערבות לתקופה
נוספת .היה והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות ) 7שבעה( ימים לפני מועד פקיעת
הערבות או במועד אחר שייקבע ,יהיה התאגיד רשאי לחלט את הערבות באופן
מיידי ,והמציע ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו.

4.7

למען הסר ספק ,יובהר ,כי ועדת המכרזים לא תדון בהצעה אשר לא צורפה לה
ערבות כאמור.

 4.8המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו,1976-
המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
לפרטים נוספים בעניין תנאי ומשך ההתקשרות ,ראו תנאי המכרזים המפורסמים באתר
התאגיד בכתובת .www.mei-gat.co.il
.5

ניתן לקבל עותק ממוספר של מסמכי המכרז בלא תשלום במשרדי התאגיד ,ברחוב שדרות
לכיש  5/1קרית גת ,החל מיום ד'  7.3.2018ועד ליום א'  18.3.2018בין השעות  9.00עד
 ,15.00בתיאום מראש בטלפון .08-6883468

.6

מציעים רשאים לפנות בשאלות הבהרה בכתב לתאגיד עד ליום ה'  15.3.2018בשעה 16.00
וזאת באמצעות פקס 08-6815414 :או דוא"ל .tsipi@mei-gat.co.il

.7

התאגיד ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,יענה לשאלות ההבהרה של המשתתפים במכרז
שיתקבלו במשרדי התאגיד כאמור לעיל עד יום ב'  19.3.2018בשעה  .14:00אי קבלת
תשובה מצד התאגיד לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.

.8

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,פרט לכיתוב" :מכרז
מס'  ."02-2018.המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים של התאגיד ,במשרדיו ברחוב שדרות
לכיש  5/1קרית גת ,לא יאוחר מיום יום ד'  21.3.2018בשעה .12.00

.9

השרות יבוצע בהתאם למפרט הטכני וכתבי הכמויות המצורפים למכרז.

.10

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין
מסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז יגבר על הוראות מודעה זו.
בכבוד רב,
עמי אביטן מ"מ מנכ"ל
מי ק .גת ) (2008בע"מ

