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 אכיפה ושרות לקוחות , גבייה,  קריאות מדי מים, למתן שירותי חיובים
תאגיד מים וביוב מיסודה של עיריית , ("התאגיד": להלן)מ "מי רמת גן בע

, רמת גן מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי ניהול חיובים
יפה והפעלת שרות לקוחות לצורך גביית אכ, גבייה, קריאות מדי מים

 .תשלומים המגיעים לתאגיד כמפורט במסמכי המכרז
 הודעה בדבר המכרז  מתפרסמת באתר האינטרנט של התאגיד שכתובתו הינה

 rg.co.il-http://www.mei  מכרזים" בחוצץ." 
 : כדלקמן, ם התנאים הבאיםבין תנאי הסף להשתתפות במכרז נכללי 

, להב, המשתתף רכש את מסמכי המכרז במשרד עורכי הדין כצנלסון .א
"( עורכי דין, כצנלסון להב: "להלן)תל אביב , 35רוטשילד ' רחוב שד

תמורת סך של  . 20:33ועד  30:33בין השעות  203031320מיום  החל
מוטב חתום ל)מ "בשיק לפקודת מי רמת גן בע, מ"כולל מע₪  3,555
 .שלא יוחזר בשום מקרה, (בלבד

במהלך , אשר עסק, המשתתף הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות .ב
בתחום , השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 3

מתן שירותי גביה לשני תאגידי מים וביוב במדינת ישראל לכל 
 035,555שאחד מהם לפחות הינו תאגיד מים וביוב המשרת , הפחות

תושבים לפחות והמשתתף מספק שירותי גביה כוללים לחמש 
 .  רשויות מקומיות לפחות במדינת ישראל

הינו מעסיק של כח אדם , במועד הגשת ההצעה למכרז, המשתתף .ג
העוסקים , עובדים קבועים במשרה מלאה 35 -בהיקף של למעלה מ 

 . בשרותי גביה לתאגידי מים וביוב ולרשויות מקומיות
החודשים שקדמו  6המשתתף העסיק במשרה מלאה במהלך לפחות  .ד

אשר  מנהל הפרויקטלמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז את 
. יהא זה שירכז ויטפל מטעם המשתתף במתן שירותי הגביה לתאגיד

שנים לפחות כמנהל  5על מנהל הפרויקט להיות בעל ניסיון של 
או כמנהל /ים וביוב ואו מנהל מחלקת גביה בתאגיד מ, פרויקט גביה

מחלקת גביה ברשות מקומית מטעם חברת הגביה והמחזיק בתואר 
מדעי / מדעי החברה / כלכלה / ראשון לפחות בתחום מדעי המדינה 

מנהל עסקים או משפטים ממוסד / ראיית חשבון / המחשב 
על המשתתף לצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט המוצע . אקדמאי

חודשים  6ל מועסק על ידי המשתתף  "כי הנ על ידו בצירוף אישור
 .לפחות

 . בתוקף בעת הגשת הצעתו למכרז ISO 1550המשתתף הינו בעל תקן  .ה
      , 035,555₪על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של                   
 .להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו וזאת                 

   עורכי דין וזאת עד , להב, אישית במשרד כצנלסון ההצעות תוגשנה במסירה     
 הצעה שתימסר "(. מועד ההגשה: "להלן) 33:/2בשעה  033/31320ליום      
  .תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים, לאחר מועד ההגשה     
 .אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא     
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