
תאגיד המים והביוב מי רמת גן בע"מ ח.פ. 514801547 (להלן: "המזמין") מזמין בזאת מציעים ליתן 

הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 02-07/2018 למתן שירותי גביה עבור תאגיד המים והביוב מי 

רמת גן.  

את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום 24.07.2018 בין השעות 09:00 ל- 13:00, במשרדי התאגיד 

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

ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 20.08.2018 

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

לתשומת לב המציעים למכרז זה קיים אומדן, מעטפת האומדן תוכנס לתיבת המכרזים לפני המועד 

האחרון להגשת ההצעות במכרז ותישמר בה עד לפתיחת תיבת המכרזים. מכרז זה הוא מכרז בעל הליך 

בדיקה דו שלבי.  

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

המציע נרשם כמשתתף במכרז במשרדי התאגיד וקיבל לידיו את מסמכי המכרז מידי התאגיד.   .1

המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.  .2
המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו-1976.  .3

למציע ניסיון במתן שירותי גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של חיובי מים ו/או ביוב (להלן:   .4
"שירותי הגבייה"), העומד בכל התנאים הבאים במצטבר: 

המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שלושה תאגידי מים וביוב (שוטפת   .4.1

ומנהלית עבור כל תאגיד), מתוכם לפחות תאגיד אחד שבתחומו לפחות 50,000 

צרכנים.

שירותי הגבייה ניתנו לכל אחד משלושת התאגידים כאמור בסעיף 4.1, במשך לפחות   .4.2

שנה ברציפות (12 חודשים רצופים) במהלך השנים 2015-2017.

במסגרת שירותי הגבייה, המציע גבה בשנה אחת לפחות מתוך השנים          .4.3

2015-2017, סך כולל של לפחות 100 מיליון ₪ (כולל מע"מ) במצטבר עבור לקוחותיו 

בגין חיובי מים ו/או ביוב בלבד או גבה בשנה אחת לפחות במהלך השנים 2015-2017 

עבור שלושה מלקחותיו סך כולל של לפחות 50 מיליון ₪ (כולל מע"מ) מכל אחד 

מלקוחותיו.

על מנהל הגבייה המוצע מטעם המציע לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:  .5
בעל ניסיון של שנתיים (24 חודשים) לכל הפחות, כמנהל גבייה ישיר של צוות גבייה   .5.1

לקוח, אחד או יותר, שהינו   שוטפת ואכיפה מנהלית של חיובי מים ו/או ביוב, עבור

תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ובתחומו 20,000 צרכנים ומעלה. 

לפחות 12 חודשים רצופים מתוך השנתיים כאמור בסעיף 5.1. היו במהלך השנים -2015  .5.2

.2017

המנהל ביצע את תפקידו כאמור בסעיף 5.1 מהמשרדים בהם הוצב הצוות כאמור.  .5.3

נכון למועד הגשת ההצעה הינו עובד של המציע ברציפות לתקופה של שנה לפחות.   .5.4

יובהר כי לא ניתן להציע במסגרת ההצעה יותר ממנהל גבייה אחד. עוד יובהר המועמד שייבחר, 

Dummy Text



יועסק ע"י המציע הזוכה במכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן, יוחלף בהסכמת או 

על פי דרישת התאגיד בלבד. 

לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'.  .6 

מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז   .7
 

מובהר, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  

 

בכבוד רב, 

מי רמת גן בע"מ 

 

 

 

 

 

 


