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

הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 01-12/2018  לאיסוף ומחשוב נתוני תשתיות (להלן:"המכרז").   

את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום 13.12.18 בין השעות 09:00 ל- 13:00, במשרדי התאגיד 

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

ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 07.01.2019 

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

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

במהלך שלוש (3) השנים אשר קדמו למועד האחרון להגשת המכרז ביצע המשתתף, כספק ראשי,   .2
עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב, שתי עבודות לפחות הכוללות איתור, איסוף, מיפוי 

והטמעת תשתיות מים וביוב במערכת GIS בהיקף של לפחות 150 ק"מ אורך צנרת מים וביוב 

(לפחות 50 ק"מ אורך צנרת של כל אחד  מהמרכיבים – מים וביוב). 

למשתתף ניסיון מוכח בעבודה מול מערכות מידע גיאוגרפי לניהול תשתיות ובהטמעת נתוני   .3
תשתיות שהמשתתף מדד במערכת המידע הגיאוגרפי, במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד 

האחרון להגשת המכרז בשתי רשויות מקומיות עירוניות ו/או תאגידי מים וביוב לפחות. 

בראש הצוות המקצועי אשר יספק את השירותים לחברה יעמוד מהנדס אזרחי בעל ניסיון של   .4
שלוש (3) שנים לפחות בביצוע עבודות כדוגמת העבודות נשוא המכרז. 

המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי   .5
חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. 

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, כנדרש במסמכי המכרז.   .6

המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך.   .7

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

בכבוד רב, 

מי רמת גן בע"מ 
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