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 מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מדי מים לקריאה מרחוק  

 
 כללי  .1

 
לאספקה, התקנה ותחזוקה של עבודות  לביצוע    הצעות( מזמינה בזה  "החברהלהלן: ")  מ"מי קרית גת בע א.

מרחוק לקריאה  מים  מדי  המכרז,  מערכות  במסמכי  כמפורט  והוראות  בהתאם  הכל  ,  מכי  סמלתנאי 

 "(.   העבודותהמכרז )להלן: "

שלב   ב. את  ישלים  המכרז  "הפיילוט"הקבלן  במסמכי  כהגדרתו  העבודות,  תחילת במועד    ,של  בצו  הנקוב 

, לחברה תהא אופציה, לפי שיקול דעתה המלא, לאחר השלמת שלב "הפיילוט" עבודות שיימסר לקבלן.  

  חודשים. 8ביצוען לא יעלה על משך ש ,לכל העירהבלעדי והמוחלט, להרחיב את ביצוע העבודות 

של   . ג לתקופה  תהיה  הקבלן,  מן  מים  מדי  להזמין  המזמין  רשאי  יהיה  שבמהלכה  ההתקשרות,    6תקופת 

הבלעדי   המלא,  דעתו  שיקול  לפי  אופציה,  תהיה  למזמין  ההתקשרות.   הסכם  חתימת  ממועד  שנים 

  בשנה אחת או חלק ממנה. פעם כלשנים נוספות, ב 5-והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות ב

ההתקשרות ד. וחוזה  המכרז  תנאי  עפ"י  יהיו  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות  נספחיומה  ,תנאי  על    , צ"ב 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  המהווה ו

 . במפרט המיוחדהעבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר  .ה

 
 תפות במכרז נאי סף להשתת

התנאים המצטברים  בכלבמכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז  להשתתף רשאים. 2

 המפורטים להלן:  

 והפעלה של לפחות מערכת קר"מ אחת המציע או קבלן משנה מטעמו הינם בעל ניסיון מוכח בהתקנה   .א

אל  רוב בישברשות מקומית ו/או תאגיד מים ובי, אשר בוצעה על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה,  

     .מדי מים 20,000לפחות  בהיקף כולל של 2016-2021עולם, בין השנים או ב

 למערכת הניהול ממשק בשפה העברית.  .ב

 -על המציע להגיש אישורי כשרות בהתאם לסוגי הכשרויות להלן כשרות מדי מים: . ג

 רין.  נדרשת הצעת מדי מים בכשרות רגילה, מטעם מכון טכנולוגי להלכה, צומת או הלפ 1ג.

השבת    2.ג משמרות  באישור  מהדרין  כשרות  התרי  בעלי  מדי  הצעת  בד"ץ   MH  –נדרשת  שע"י  או 

 . העדה החרדית

₪ )לא כולל   5,000,000סקי הכספי השנתי של המציע הינו לפחות  היקף המחזור הע  -מחזור עסקים   .ד

 ידי מיםג או לתאהנובעים מפעילות בתחום מדי מים לרשויות ו/  2021  -ו   2020  יםבשנ  במצטבר,  מע"מ(

  .בארץ או בחו"ל

  .בישראלמציע שהינו אישיות משפטית אחת אשר הינו תאגיד רשום ומאוגד כדין  .ה

 ע"י גורם מוסמך   ISO 9001:2015המציע בעל מערכת איכות מאושרת  .ו

או   .ז והניהול  של מערכת התקשורת  בעלים  או  יצרן  הנו  או קבלן משנה מטעמו,  לפיו המציע,  אישור 

של   ףתק  שוראי  לחילופין מאושר  נציג  הנו  המציע  כי  המעיד  והניהול  התקשורת  מערכת  ספק  מאת 

 היצרן בישראל.  



 בס"ד

 
 

נציג מאושר   לחילופיןלפיו המציע או קבלן משנה מטעמו הנו יצרן של מדי המים המוצעים או  אישור   .ח

 בישראל או אישור רכישה של מדי המים מהיצרן או נציג מורשה בישראל  .

מד  , כמוגדר במפרט הטכני ובכתב הכמויות.  רים במכרז זההמים המוגד  יש להציע את כל סוגי מדי .ט

)מובהר בזאת כי הצעה שלא תכלול מד מים מסוג כלשהו או שתכלול יותר מסוג    לבד לכל סוגאחד ב

יש לצרף את רשימת הנתונים הטכניים שבנספח ובה   –אחד למד מים בסעיף כלשהו תפסל על הסף(  

 . ורם מד מים אחד בלבד מכל סוג כולל כל נתוניו בכל טרשו

תקף מטעם   .י דגם  יהיה אישור  בסעיף  למדי המים  כמוגדר  לכל מדי המים,  לכללי 33רשות המים  א. 

.  בטבלת הנתונים הטכנים למדי המים המוצעים יש לציין את 1988-מדידת מים )מדי מים(, תשמ"ח

ליום הגשת    , באתר האינטרנט של רשות המים,פהמספר הסודר המתאים בטבלת אישורי הדגם התק

יש להודיע מייד לתאגיד. פסילת או    תההצעו  תקבדי  במקרה של שינוי באישור דגם במהלך  ההצעה.

 השהיית אישור דגם למד מים מוצע בתקופת בדיקת ההצעות, תביא לפסילת ההצעה. 

על פ .יא הפועלים  ובית מלאכה  או קבלן משנה מטעמו מבדקה  )מדי ברשות המציע  כללי מדידת מים  י 

התשמ"ח   "  1988  –מים(,  תוקף  הכללים)להלן:  בר  רישיון  להציג  יש  ההצעה, "(.  הגשת  במועד 

כמשמעותו בכללים, או לחילופין, יש למציע הסכם בתוקף עם מבדקה ובית מלאכה העונים לתנאים 

חיצ  –שלעיל.   ומדובר בספק  ובמידה  להסמכת מעבדות  לצרף אישור תקף מהרשות  לצרף  יש  יש  וני 

 אישור התקשרות תקף. 

 רז.המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכ .יב

הנתונים   או  המסמכים  וכל  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  משתתף  במכרז, הצעת  הדרושים 
בלבד  במכרז  המשתתף  שם  על  יהיו  הבנקאית,  והערבות  הניסיון  השאר,  בין  צו כולל,  כן  אם  אלא    ין , 

 .מפורשות אחרת
 

 מסמכי המכרז 

 :באתר התאגיד בעמודאת חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד  .3

gat.co.il-http://mei . 

שם מלא, כתובת  קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו )לצורך  
 . gat.co.il-yehudit@meiובת דוא"ל ( לכתיליהדוא"ל, דואר ומספר פקסימ

 
 ערבות

 
)   50,000סכום של  בהמציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית(  .  4 אלף ₪(,     חמישים₪ 

המכרז,   במסמכי  הנדרש  ההחברה,  לטובת  בנוסח  המכרז,  תנאי  קיום  עללהבטחת  חתימה    החוזה   הצעה, 
  וקיום הוראותיו.

 
 

    .  12:00בשעה  08.202223. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום
 .קרית גת  5ד' לכיש  שבש ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה

 
 

מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי   בכל
 המכרז.

 
 

 בברכה,
 מנכ"ל   ,אוריאל טרמצ'י                                                                                                              

 בע"ממי קרית גת                                                                                                                   
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