תאגיד המים והביוב מי רמת גן בע"מ ח.פ) 514801547 .להלן" :המזמין"( מזמין בזאת מציעים ליתן
הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס'  01-042018לאבטחת משרדי ומתקני המים והביוב של תאגיד מי
רמת גן בע"מ .תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת .המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת
ההתקשרות בשלוש שנים נוספות ,בכל פעם לשנה אחת.
את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום  30.4.2018בין השעות  09:00ל ,13:00 -במשרדי התאגיד
בכתובת :בית עוז ,אבא הילל סילבר  14רמת גן ,בקומה ) 7להלן" :משרדי התאגיד"( .ההצעות תוגשנה
במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום  28.05.2018בשעה ) 13:00להלן:
"מועד ההגשה"( .הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל .המכרז הוא מכרז בעל בדיקה דו שלבית.
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן:
.1

המציע נרשם כמשתתף במכרז במשרדי המזמין.

.2

המציע נדרש להיות עסק הפועל כתאגיד הרשום ברשם החברות ולצרף אישור מאת רשם
החברות.

.3

להבטחת קיום הצעתו ,המציע נדרש לצרף ערבות בנקאית כדין כמפורט במסמכי המכרז.

.4

המציע נדרש לערוך ביטוחים כמפורט בממסכי המכרז.

.5

המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד ,כי הוא מנהל ספרי
חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

.6

על המציע להיות בעל ניסיון מוכח מצטבר של לפחות  3שנים ,במהלך  5השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,במתן שירותי אבטחת מתקני מים וביוב בלפחות  2תאגידי
מים וביוב ו/או רשויות מקומיות.

.7

המציע יעמיד כוח אדם העומד בכל הדרישות המפורטות להלן:
 .1.7.1מנהל צוות הסיור/אבטחה האחראי על מתקני התאגיד .על מנהל צוות
הסיור/האבטחה האחראי על מתקני התאגיד לעמוד בכל הדרישות שלהלן באופן
מצטבר:
א .בעל ניסיון מוכח מצטבר של לפחות  3שנים ,במהלך  5השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,בביצוע ניהול אבטחת מתקני מים וביוב,
ניהול מוקד ,ניהול הכשרות והדרכות בתחום האבטחה בלפחות  2תאגידי מים
וביוב ו/או רשויות מקומיות.
ב .בעל תואר אקדמי מוכר ברמה של תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים
המפורטים להלן :לימודי חירום ,לוגיסטיקה ,לימודי מזרח תיכון ,מדע
המדינה ,מנהל ציבורי ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
או שקיבל אישור מהיחידה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך
ולחילופין או בוגר פו"ם המוכר לתואר.

על מנהל צוות הסיור/האבטחה להוכיח את כשירותו לפי סעיף זה באמצעות
מסמכים שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי ,לרבות מכתבי המלצה אודותיו או
מכתבי המלצה אודות המציע.
מובהר ,כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
בכבוד רב,
מי רמת גן בע"מ

