מי-ציונה בע"מ
מכרז פומבי מס'  -04/2020שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשייה
 .1כללי
מי-ציונה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות לשירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשייה,
1.1
בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז.
1.2

תקופת ההתקשרות הינה ל 24-חודשים ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות .תקופת ההתקשרות תוארך
מאליה כל פעם ל  12-חודשים ועד ל  4שנים נוספות (סה"כ  6שנים) .החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא
להאריך את תקופת ההתקשרות או להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה הקצרה מהאמור לעיל ,הכל בהתאם
להוראות חוזה ההתקשרות.

1.3

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

.2

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

2.1

מציע שהינו "מעבדה מוסמכת" כהגדרתה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב),
תשע"ד( 2014-להלן" :כללי השפכים") ,דהיינו מעבדה ,כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות,
התשנ"ז ,1997-ואשר הוסמכה לבצע לפחות  18בדיקות מתוך הבדיקות המפורטות בנספח ז' למסמך ב'.
(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 ובלבד והתקבל על כך אישור מראש ובכתב של החברה ,והכל בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות).

2.2

מציע המעסיק לפחות  3דוגמי שפכים ,שכל אחד מהם הינו "דוגם מוסמך" ,כהגדרתו בכללי השפכים ,דהיינו דוגם
שעבר הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין והשתלמויות מזמן לזמן ,במתכונת שהורה המשרד להגנת הסביבה ,משרד
הבריאות או מנהל רשות המים.

2.3

המציע ביצע כקבלן ראשי בכל אחת מהשנים  2018 ,2017ו  2019-בנפרד ,דיגומים ובדיקות מעבדה בתחום שפכי
התעשייה לשני תאגידי מים וביוב לפחות (כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב) בהיקף כמותי של לפחות  160דיגומים
בשנה ולפחות  1000בדיקות מעבדה בשנה ,בכל אחד מהתאגידים בנפרד.

2.4

בבעלות המציע לפחות  2דוגמים אוטומטיים ל"דיגום מורכב" (איסוף מנות דיגום רבות אל תוך מיכל אחד או
לקרוסלה של  12-24בקבוקים).

2.5

מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

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.

1

1-800-800-987

תאגיד המים והביוב מי ציונה בע”מ

www.mei-ziona.co.il

 .3קבלת מסמכי המכרז
ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה שכתובתו > mei-ziona.co.il :מכרזים  ,בעמוד
https://www.mei-ziona.co.il/?CategoryID=295
 .4ערבות
המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של  ,₪ 20,000בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 .5הגשת ההצעה
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום  ,10.12.2020בשעה  .12:00אין 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 ,מי ציונה בע"מ
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