
 

 

 04/2021מכרז פומבי מס' 

 רכישה ואספקה של סודיום היפוכלוריד ואלום למי קרית גת

 י כלל .1

מי קרית גת בע"מ  )להלן: "החברה"( מזמינה בזה הצעות לרכישה ואספקה של סודיום  1.1
 היפוכלוריד ואלום, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז.  

ל 1.2 הינה  ההתקשרות  ההתקשרות.    12-תקופת  חוזה  על  החברה  חתימת  ממועד  חודשים 
תקופות   4  -החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם ב

 שנים.  5חודשים, כך שסך התקופה המצטברת לא תעלה על  12נוספות רצופות, בנות 

ות על נספחיו  תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשר 1.3
 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני.     1.4

 תנאי סף להשתתפות במכרז   . 2

רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העומדים במועד האחרון להגשת ההצעות בכל תנאי הסף 
 המצטברים להלן: 

 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.  2.1

לקוחות, כאשר   2המציע הינו בעל ניסיון באספקה, הובלה ומילוי של כלור, עבור לפחות   2.2
מהלק אחד  כל  עם  ההתקשרות  לפחות  תקופת  נמשכה  החל    24וחות  ברציפות,  חודשים 

 טון/חודש.  30, והכמות החודשית לאספקה הינה לפחות 2015משנת 

לפחות   2.3 המציע  בשליטת  או  כלור    2ברשות  להובלת  בסוגן  המתאימות  הובלה  משאיות 
 טון, כל אחת.  10במשקל של 

כירה ו/או שכירות "ברשות או בשליטת" משמע בעלות ו/או זכות שימוש ו/או ח  -בסעיף זה  
 נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 המציע הינו בעל רישיון בתוקף למתן שירותי הובלה לכלור ואלום.  2.4

 המציע צרף ערבות בנקאית, כנדרש במסמכי המכרז.   2.5

 המציע השתתף בכנס המציעים.  2.6

בות הבנקאית,  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הער
 יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת.

 כנס מציעים . 3

קרית גת.    5/1במשרדי החברה בכתובת שדרות לכיש    10:00בשעה    18.11.2021ביום  כנס מציעים יתקיים   

 השתתפות המציע או נציג מטעמו בכנס המציעים הינה חובה. 

 



 

 קבלת מסמכי המכרז  . 4

 ן במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה. ניתן לעיי

 מסמכי המכרז יימסרו למשתתפים במהלך כנס המציעים.  

 

 ערבות . 5

של    )אוטונומית( בסכום  בלתי מותנית  בנקאית  ערבות  להצעה  יצרף  להוראות    25,000המציע  ₪, בהתאם 

 מסמכי המכרז.  

 הגשת ההצעה .   6

 . 12:00, בשעה 21.12.2021ביום המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 

 ן האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בי

 

 

 בכבוד רב,             

 אוריאל טרמצ'י, מנכ"ל

 


