תאגיד המים והביוב מי בת ים בע"מ
מכרז מס' 3/22
לביצוע עבודות אחזקת רשת הביוב
תאגיד המים והביוב מי בת ים בע"מ
תאגיד המים והביוב -מי בת ים בע"מ (להלן" :התאגיד") מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירות לביצוע עבודות
אחזקת רשת הביוב תאגיד המים והביוב מי בת ים בע"מ ,לתקופה של  12חודשים ,הכוללת אופציה להארכה של
 12חודשים נוספים בכל פעם ועד סה"כ  5שנים ,והכל בהתאם להוראות ,לתוכניות ,לתנאים ולמפרטים המפורטים
במסמכי המכרז.
 .1ניתן לעיין בחוברת מסמכי המכרז באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת .www.mei-bat-yam.co.il
 .2את חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד מאתר התאגיד בלשונית מכרזים (כולל את כתב הכמויות).
 .3בתאריך  24/5/2022בשעה  10:00ייערך מפגש מציעים למתן הבהרות למכרז .המפגש יתקיים במשרדי
התאגיד ברחוב נעמי שמר  7קומה  3בת ים .במסגרת המפגש ,תתאפשר קבלת הבהרות ומענה לשאלות.
השתתפות המציעים בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז .מציע אשר שמו לא
נרשם כמשתתף לא יוכל להגיש הצעתו.
 .4עד יום  30/5/2022בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לתאגיד בדוא"לmoran@mei- :
 bat-yam.co.ilשאלות הבהרה בכתב במסמך  Wordבלבד ,בפורמט המפורט בסעיף  12.6למסמכי המכרז
בלבד .יש לוודא קבלת השאלות בדוא"ל.
 .5המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  13/6/2022בשעה  13:00בדיוק .לא תתקבלנה הצעות
שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל .יש לרשום על המעטפה את מס' המכרז ושמו
 "מכרז מספר  3/22לביצוע עבודות אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת ים" בלבד ,ולהפקיד את המעטפהכשהיא סגורה במסירה אישית בלבד ,ללא אמצעי זיהוי ,לרבות חתימה ,בתיבת המכרזים של התאגיד ברח'
נעמי שמר  7קומה ג' בת ים.
 .6מובהר כי מעטפה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תיפסל על הסף.
 .7משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז .הצעה שלא תוגש ,במסירה אישית,
עד למועד האחרון להגשת הצעות כאמור לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
 .8מציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.
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אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.
בכבוד רב,
טל טורן ,מנכ"ל
מי בת ים בע"מ
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