( 7מודעה)

המועצה האזורית תמר
במסגרת רשות המים הממשלתית למים וביוב
המנהל לפיתוח תשתיות ביוב
פרויקט :תכנון וביצוע מט"ש הר עמשא ל 011 -מק"י
מכרז מספר07/0-7160/-4774:
.1

המועצה האזורית תמר (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות לתכנון ,הקמה ,הרצה,
תפעול ,תחזוקה ומסירה של מכון לטיפול בשפכי היישוב הר עמשא (להלן" :המכון").
העבודה כוללת הקמת מכון ל 111-מק"י (בשני מודולים של  01מק"י) .ותחזוקת המתקן
במשך שנת בדק.

.2

רשאי לגשת למכרז מציע העומד במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים
הבאים:
2.1

2.2

המציע הנו קבלן ו/או חברת טכנולוגיה בתחום אחת או יותר מהשיטות הבאות:
-

RBC

-

MBBR

-

MSBS

-

בוצה משופעלת באוורור מתמשך כדוגמת שיטת  GESאו שווה ערך;

המפעיל המיועד להפעיל את המט"ש מטעם המציע במידה ויזכה במכרז בין שהנו
המציע עצמו ובין שהנו קבלן משנה שעמו קשור המציע בהסכם ,הינו בעל ניסיון מוכח
בהפעלה ואחזקה של מתקני טיפול קומפקטיים ,ובכלל זה הפעלה ואחזקה בפועל,
במשך שלוש השנים האחרונות ,של שני מכונים לטיפול בשפכים הפועלים בארץ,

כאשר כל אחד מהם הינו בעל ספיקה יומית מתוכננת של  01מ"ק/י' שפכים לפחות;
2.2

המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה כדין ,בנוסח המצורף בחלק  6למסמכי
המכרז;

2.2

המציע השתתף בסיור הקבלנים;

.2

את מסמכי המכרז אפשר לרכוש תמורת תשלום ,שלא יוחזר ,של  ₪ 70511כולל מע"מ
במשרדי המועצה שבבניין המועצה האזורית תמר בנווה זוהר.

.2

סיור קבלנים יתקיים בתאריך  ,1561/67107ויצא בשעה  05:/1ממזכירות הישוב הר
עמשא .ההשתתפות בסיור הקבלנים לכל אורכו מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

.0

את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שבחוברת המכרז לתיבת המכרזים שבמזכירות
המועצה במשרדיה בנווה זוהר ,עד לא יאוחר מתאריך  7/61/67107בשעה  .07:11ההצעה
שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים ,מסיבה כלשהי ,לא תידון .הצעות
שיוגשו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.

.6

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע
סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו
של סעיף כלשהו ,על המציע להפנות בכתב בפורמט  WORDבלבד ,את שאלותיו לרכזת
ועדת המכרזים במועצה ,במייל  ,michrazim@ma-tamar.co.ilוזאת עד לא יאוחר מיום
 1061/67107בשעה .0/:11

.7

המועצה שומרת על זכותה לנהל משא-ומתן עם מי מהמציעים אשר הצעותיהם תמצאנה
מתאימות.

.0

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד .הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם
אלו המופיעים בחוזה וביתר מסמכי המכרז.

דב ליטבינוף
ראש המועצה

