
מכרז מס' 2/16
פינוי פסולת מתחנות שאיבה לביוב בתאגיד מי בת ים

תאגיד המים והביוב- מי בת-ים בע"מ )להלן: "התאגיד"( מזמין בזאת 
הצעות מחיר עבור פינוי פסולת מתחנות שאיבה לביוב בתאגיד מי בת ים, 
בהתאם להוראות, לתוכניות, לתנאים ולמפרטים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ניתן לרכוש, תמורת תשלום 
של  500 ₪ בתוספת מע"מ )התשלום לא יוחזר(, במשרדי התאגיד,  רח' 

הפלדה 12  בת-ים, קומה 2, בימים א' - ה'  בין השעות  9:00-14:00. 
במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ניתן לעיין ללא תשלום, במשרדי התאגיד 

www.mei-bat-yam.co.il  או באתר האינטרנט של התאגיד
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות 
המכרז,  ב- 2 עותקים, יש להפקיד בתיבת המכרזים במסירה אישית 
בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, 
במשרדי התאגיד, רח' הפלדה 12 בת-ים,  קומה 2, עד ליום 17/4/16, 

עד לשעה 13:00 בדיוק.
 מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 5.4.16 בשעה 12:30, במשרדי התאגיד.
מציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.

אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. 

מכרז מס' 4/16
אספקת סולר לתאגיד מי בת ים

תאגיד המים והביוב- מי בת-ים בע"מ )להלן: "התאגיד"( מזמין בזאת 
הצעות מחיר עבור אספקת סולר לתאגיד מי בת ים, בהתאם להוראות, 

לתוכניות, לתנאים ולמפרטים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ניתן לרכוש, תמורת תשלום 
של  500 ₪ בתוספת מע"מ )התשלום לא יוחזר(, במשרדי התאגיד,  רח' 

הפלדה 12  בת-ים, קומה 2, בימים א' - ה'  בין השעות  9:00-14:00. 
במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ניתן לעיין ללא תשלום, במשרדי התאגיד 

www.mei-bat-yam.co.il או באתר האינטרנט של התאגיד
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות 
המכרז,  ב-2 עותקים, יש להפקיד בתיבת המכרזים במסירה אישית 
בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, 
במשרדי התאגיד, רח' הפלדה 12 בת-ים,  קומה 2, עד ליום 17/4/16, 

עד לשעה 13:00 בדיוק.
מציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.

אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. 

מכרז מס' 6/16
לאספקת ציוד טכני לתאגיד מי בת ים

תאגיד המים והביוב- מי בת-ים בע"מ )להלן: "התאגיד"( מזמין בזאת הצעות מחיר עבור אספקת ציוד טכני לתאגיד מי בת ים, בהתאם להוראות, 
לתוכניות, לתנאים ולמפרטים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ניתן לרכוש, תמורת תשלום של  250 ₪ בתוספת מע"מ )התשלום לא יוחזר(, במשרדי התאגיד,  רח' 
הפלדה 12  בת-ים, קומה 2, בימים א' – ה'  בין השעות  9:00-14:00. 

www.mei-bat-yam.co.il  במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ניתן לעיין ללא תשלום, במשרדי התאגיד או באתר האינטרנט של התאגיד
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז,  ב-2 עותקים, יש להפקיד בתיבת המכרזים במסירה אישית בלבד )לא 
בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, במשרדי התאגיד, רח' הפלדה 12 בת-ים,  קומה 2, עד ליום 17/4/16, עד לשעה 13:00 בדיוק.
מציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות. אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. 

מכרז מס' 3/16
לאספקת כלור לתאגיד מי בת ים

תאגיד המים והביוב- מי בת-ים בע"מ )להלן: "התאגיד"( מזמין בזאת 
הצעות מחיר עבור אספקת כלור לתאגיד מי בת ים, בהתאם להוראות, 

לתוכניות, לתנאים ולמפרטים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ניתן לרכוש, תמורת תשלום 
של  500 ₪ בתוספת מע"מ )התשלום לא יוחזר(, במשרדי התאגיד,  רח' 

הפלדה 12  בת-ים, קומה 2, בימים א' - ה'  בין השעות  9:00-14:00. 
במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ניתן לעיין ללא תשלום, במשרדי התאגיד 

www.mei-bat-yam.co.il  או באתר האינטרנט של התאגיד
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות 
המכרז,  ב-2 עותקים, יש להפקיד בתיבת המכרזים במסירה אישית 
בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, 
במשרדי התאגיד, רח' הפלדה 12 בת-ים,  קומה 2, עד ליום 17/4/16, 

עד לשעה 13:00 בדיוק.
מציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.

אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. 

מכרז מס' 5/16
טיפול ותיקון מערכות הכלרה בתאגיד מי בת ים

תאגיד המים והביוב- מי בת-ים בע"מ )להלן: "התאגיד"( מזמין בזאת 
הצעות מחיר עבור טיפול ותיקון מערכות הכלרה בתאגיד מי בת ים, 
בהתאם להוראות, לתוכניות, לתנאים ולמפרטים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ניתן לרכוש, תמורת תשלום 
של  500 ₪ בתוספת מע"מ )התשלום לא יוחזר(, במשרדי התאגיד,  רח' 

הפלדה 12  בת-ים, קומה 2, בימים א' - ה'  בין השעות  9:00-14:00. 
במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ניתן לעיין ללא תשלום, במשרדי התאגיד 

www.mei-bat-yam.co.il  או באתר האינטרנט של התאגיד
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות 
המכרז,  ב-2 עותקים, יש להפקיד בתיבת המכרזים במסירה אישית 
בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, 
במשרדי התאגיד, רח' הפלדה 12 בת-ים,  קומה 2, עד ליום 17/4/16, 

עד לשעה 13:00 בדיוק.
מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 5.4.16 בשעה 12:00, במשרדי התאגיד.
מציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.

אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. 


