
 מ"מי רמת גן בע
תכנון וליווי ההקמה והתחזוקה השוטפת של  -331023מכרז פומבי מספר 

 מ"מי רמת גן בע –של תאגיד המים וביוב ( IT)מערכות המידע 
 

"( המזמין: "להלן)תאגיד המים וביוב של עיריית רמת גן  ,481108415. פ.מ ח"מי רמת גן בע
את השירותים הבאים  שתכלולנהמחיר  הצעותליתן , מזמין בזאת מציעים שהינם חברות

ברחוב אבא הלל סילבר , "בית עוז"המצויים בבנין , שלבים במשרדי המזמיןשיבוצעו בשני 
 :כדלקמן, "(משרדי המזמין: "להלן)רמת גן , 5קומה , 81
 .של המזמין( IT)תכנון וליווי ההקמה של מערכות המידע , בשלב הראשון.  8
( IT)המציע הזוכה תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת למערכות המידע יספק , בשלב השני. 2

 . של המזמין
 

במשרד , 85:00-ל 01:00בין השעות  81.01.81ניתן לרכוש החל  מיום  מסמכי המכרזאת 
עורכי , כצנלסון להב: "להלן)תל אביב , 41רוטשילד ' להב רחוב שד, עורכי הדין כצנלסון

סכום זה . מ"בשיק לפקודת מי רמת גן בע, מ"ח כולל מע"ש 8,000תמורת תשלום של , "(דין
 . לא יוחזר

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

 :הלןל
 .להב עורכי דין ,המציע רכש את מסמכי המכרז אצל כצנלסון .2
 .חברה המאוגדת כדין בישראל הינוהמציע  .1
  בתוקף למועד  ISO 2001:1008ורטות בתקן המציע יעמוד בכל הדרישות המפ .3

 .ההצעה הגשת              
  המציע היה בעל מחזור כספי שנתי , בכל אחת משלוש השנים שקדמו למכרז זה .4

 .ח"ש( מיליון ושלוש מאות אלף) 8,100,000בשיעור שלא פחת מסך של               
   בתחום ( outsourcing)למציע נסיון במתן שירותי מיקור חוץ  -נסיון קודם .5

   800המעסיקים לכל הפחות  לשני ארגונים גדולים לפחות( IT)מערכות המידע                
  של כל אחת  כשההיקף הכספי 2080-2081עובדים כל אחד בין השנים  (מאה)               
   -ת  מסך של כוחשבוצעו בעבור אותם ארגונים גדולים הינו לא פ מבין העבודות              

 למציע נסיון  או לחלופין, ח כל אחת"ש( שלוש מאות וחמישים אלף) 140,000               
 לארגון ( IT)בתחום מערכות המידע ( outsourcing)במתן שירותי מיקור חוץ                
   ,2080-2081בין השנים  ,עובדים( מאה) 800גדול כלשהו המעסיק לכל הפחות                
  לא פחות  ורגון גדול הינאותו אעבור בעבודות שבוצעו ההיקף הכספי של הכאשר                
 .ח"ש( שש מאות וחמישים אלף) 040,000 -של כ מסך              

 מתוכם , (outsourcing)עובדים במיקור חוץ ( מאה) 800למציע יהיו מינימום של  .6
 .כמחציתם טכנאים ואנשי סיסטם המוצבים בארגונים              

 גם )תכנון פרויקטים / המציע יהיה בעל ניסיון מקצועי קודם מוכח בניהול - ותק .7
 .בתחום הרלוונטי להתקשרות במכרז זה של לפחות שנתיים, (כקבלן משנה              

 
 ערבות בנקאיתעל המציע לצרף להצעתו , להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה

על סך , בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, בלתי חוזרת ובלתי תלויה על שמו
מהמועד האחרון להגשת ההצעות , יום 10ח לתקופה של "ש( שישים אלף: במילים) 00,000
 .למכרז

 
יש להגיש , הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש במסמכי המכרז את ההצעות בצירוף הערבות

, 41רחוב רוטשילד , עורכי דין, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי כצנלסון להב
מועד : "להלן) 85:00 -ל 01:00בין השעות , 88.01.81ועד ליום  01.01.81החל מיום  תל אביב

 .ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים תפסל, הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה "(.ההגשה
 

 .אין המזמין מתחייב לקבל ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי
 

 ,בכבוד רב                                                                       
 ר דירקטוריון"יו – צחי זליכה                                                                                    

 מ"מי רמת גן בע                                                                                   

 

 


