
 
 

" או/ו המזמין, תאגיד המים והביוב של עיריית רמת גן )להלן: "514801547תאגיד מי רמת גן בע"מ ח.פ. 

לתכנון, אספקה,   02-11/2017"( מזמין בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי התאגיד"

ועכירות )להלן "( ומערכות ניטור כלור מערכת הכלרההתקנה והרצה של מערכות הכלרה  )להלן " 

"(   במתקני מים שבאחריות מי רמת גן ולמתן שירותי תחזוקה )אופציונאליים( למערכות מערכת ניטור"

 "(, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. העבודותאלה  )להלן: "

שנים ממועד ההתקנה של מערכת הכלרה או מערכת ניטור   5משך ההתקשרות הינו לתקופה של עד 

 ונה והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.האחר

, במשרדי התאגיד 13:00-ל 09:00בין השעות  16.11.2017מיום ה' את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל 

 "(."משרדי התאגיד)להלן:  7רמת גן, בקומה  14בכתובת: בית עוז, אבא הילל סילבר 

 במשרדי התאגיד. 13:30 בשעה 23.11.2017מפגש מציעים  יתקיים ביום 

ההצעות תוגשנה במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 

 "(. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל.מועד ההגשה)להלן: " 13:00בשעה  14.12.2017

לנהל משא  התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. התאגיד יהא רשאי

 ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים על פי דיני המכרזים.

 בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה ומסמכי המכרז יגברו מסמכי המכרז.

 מובהר, כי התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 הסף המפורטות להלן: רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות

לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת צד  - על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף

שלישי כלשהו בתנאי הסף, גם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן של המציע, או עובד או ספק משנה של 

 המציע, או חברה שלובה במציע או קשורה למציע, 

כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים להגיש הצעה  רשאי

 שלהלן, ואלה התנאים: 

( מערכות הכלרה לחיטוי מי שתייה 3של לפחות שלוש ) סיפק, הקים והשלים ביצועהמציע  .1

סיפק המכילות את המרכיבים והמכשור הזהה לנדרש במפרט טכני של מכרז זה. משמעות המונח "

בעצמו או באמצעות " היא כי המציע, סיפק את הציוד והקים את המערכת השלים ביצוע,הקים ו

, וכי נכון למועד להגשת ההצעות המערכת שהותקנה סיימה תקופת הרצה ספק משנה או המזמין

והפעלה של לפחות שנה שלמה מיום התקנתה והפעלתה והתקבלה על ידי מזמין המערכת לשביעות 

 רצונו.  

( מערכות למדידה וניטור 5( מערכות ניטור ומדידה של כלור נותר/חופשי וחמש )5ש )המציע ספק חמ .2

עבור גופים ציבוריים,  1.1.2015של עכירות כל זאת למערכות אספקה של מי שתייה, זאת מתאריך 

 תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות או גופים תעשייתיים/מסחריים.



 
ההכלרה או הניטור. )הכוונה של מד הכלור, מד עכירות המציע הינו ספק מורשה של יצרן מערכת  .3

 ומשאבת המינון והמהווים חלק מהמערכת המוצעת על ידו(.   

. )נדרש להציג אישור מכון התקנים/משרד 5452מערכות עומדות בדרישות התקן הישראלי ת"י ה .4

 הבריאות(

,  07:00-19:00עות המציע הינו בעל מערך שירות והתקנה, הפועל בימי העבודה במשק בין הש .5

למערכות הכלרה וניטור המוצעות במסגרת הצעתו, ובידו מלאי חלפים בישראל וצוות עובדים 

מיומן לטיפול בתקלות. על המציע להצהיר, כי עובדי השרות מטעמו הינם עובדי המציע בעצמו 

 עובדים( ולא באמצעות ספק משנה.  2)לפחות 

לעיל ונותן שרות אחזקה שוטפת משנת  13.5ורט בסעיף המציע הינו בעל מערך שירות והתקנה כמפ .6

)שלוש(  מערכות הכלרה במתקנים המספקים  מי שתייה. על  3במשך שנה אחת לפחות ל  2015

 המציע להצהיר, כי שרות האחזקה ניתן מטעמו ע"י עובדי המציע בעצמו ולא באמצעות ספק משנה. 

)שלוש( שנים  3 -( בכל אחת מ₪לושה מיליון )ש ₪ 3,000,000למציע מחזור כספי מינימאלי בסך  .7

. למען הסר ספק, הצגת מחזור כספי מינימאלי בכל אחת מן השנים 2017-2014רצופות בין השנים 

תהווה עמידה בתנאי הסף וכך גם הצגת מחזור כספי מינימאלי בכל אחת מן השנים  2016-2014

2017-2015. 

ות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקא .8

 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 .₪ 50,000המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  כנדרש במסמכי המכרז בסך  .9

 המציע נרשם כמשתתף במכרז במשרדי המזמין וקיבל מידי המזמין את מסמכי המכרז.  .10

 המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך.  .11

 המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות המפרט הטכני המצורפות למכרז. .12

 
 
 

 בכבוד רב,

 מי רמת גן בע"מ

 


