
 

 
 

 תאגיד מי רמת גן
 (GISאספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפי )ל 12/2017 מספרמכרז פומבי 

 

מכרז פומבי במסגרת  בזאת מציעים להגיש הצעות יןמזמ"( המזמיןלהלן: ") תאגיד מי רמת גן .1
 לתנאים ובכפוף בהתאם הכל, (GISאספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפי )ל 12/2017 מספר

 .ונספחיו המכרז ולהוראות
, ההצעות הגשת למועד נכון אשר מציעים ורק אך הצעות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים .2

 :להלן המפורטים, הצעות להגשת המקדמיים התנאים בכל עומדות הצעותיהם
  עוסק מורשה. הנוהמציע  .2.1
 מנהל הוא כי המעיד ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תוקף בר אישור בעל הנו המציע .2.2

  .כחוק המס לרשויות ומדווח, ורשומות חשבונות ספרי
אספקת ותחזוקת שירותי המציע מספק נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,  .2.3

 מים וביוב תאגידישהינם  )שלושה( לקוחות 3לפחות עבור  (GISמערכת מידע גיאוגרפי )
מקומית אחת מתוכם לפחות תאגיד מים וביוב אחד או רשות , רשויות מקומיותו/או 

שאין בה תאגיד מים וביוב ומנהלת את תחום תשתיות המים והביוב באמצעות 
חודשים רצופים(  24) לקוח לכל ברצף האחרונות השנתיים לתקופה של, GIS מערכת

, כלומר תחילת מתן השירותים לכל למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד קדמואשר 
 .   01/2016לא יאוחר מחודש   לקוח

נכון  ניתניםשאינם  (GISאספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפי )שירותי מובהר, כי 
 לקוח )לכל  למועד הגשת ההצעות למכרז לתקופה של השנתיים האחרונות ברצף

         . 2.3 לא ייחשבו לעניין עמידה בתנאי סף -בנפרד( 
 .המכרז מסמכי להוראות בהתאם, בנקאית ערבות להצעתו צירףהמציע  .2.4
 המציע נרשם כמשתתף במכרז במשרדי המזמין וקיבל מידי המזמין את מסמכי המכרז.  .2.5

 האיכות במדדי בהתחשב הצעתם להגיש המציעים על. איכות בחינת תתקיים זה במכרז .3
 בהתאם להוראות מסמכי המכרז. במכרז הקבועים

 מחלקת רכשבהמציעים נדרשים להירשם כמשתתפים במכרז ולקבל את מסמכי המכרז  .4
ה  –, בימים א , רמת גן 14אבא הלל סילבר , 7בית עוז קומה , המזמיןמשרדי ב התקשרויותו

 . 06/12/0217החל מיום  חוברת המכרזניתן לקבל את  .9:00-13:00בשעות 
, 03/01/2018מיום  יאוחר לאהמכרז להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי  ניתן .5

 . Binyamin-Z@mei-rg.co.il -ו miran@kl-lawoffice.com יםלמייל
, 7בית עוז קומה , המזמין ימשרדל שתוצב בכניסה ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים את .6

 לא המכרזים ועדת .13:00 בשעה 16/01/2018 מיום יאוחר לא, , רמת גן 14אבא הלל סילבר 
 .האמור המועד עד המכרזים בתיבת הונחה שלא בהצעה תדון

 תוגש על ידי ישות משפטית אחת וכל המסמכים הנדרשים יהיו על שמה.  ההצעה .7
היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור  .8

 במודעה זו.
  

 כבוד רב, ב
  מי רמת גן

 


