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הודעה לציבור
מכרז פומבי מס' 01/2012

אספקה והתקנה של מערכת קר"מ 
)קריאה מרחוק של מדי מים( בעיר נתיבות

בברכה, 
שלום שרעבי, מנכ"ל התאגיד

נתיבות  בעיר  קר"מ  מערכת  של  והתקנה  אספקה   01/2012 פומבי  מכרז   - הנדון  המכרז  לפרסום  בהמשך 
)להלן:"המכרז"( – להלן הודעה מטעם מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן:"החברה"(, 

בקשר עם המכרז הנ"ל:   
ולאור החשיבות 1. פניות שהתקבלו בתאגיד בקשר לסוגיית הכשרות ההלכתית של מדי המים  לאור 

הרבה והרגישות של סוגיה זו, החליטה החברה לשנות את תנאי המכרז בעניין זה.
ולהגיש 2. בהתאם  להיערך  הפוטנציאליים  המציעים  לכלל  לאפשר  מנת  ועל  לעיל,  האמור  לאור 

הצעותיהם למכרז כך שיעמדו בדרישות ההלכתיות של כשרות מדי המים, כפי שיפורטו להלן, נדחה 
המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום 28.11.2012 בשעה 12:00 בצהרים..  

להלן העתק מודעת הפרסום הכוללת, בין היתר, את תנאי הסף של המכרז וכן תנאי הכשרות של מדי 3.
המים: 

מכרז פומבי מס' 01/2012 - אספקה והתקנה של מערכת קר"מ 
)קריאה מרחוק של מדי מים( בעיר נתיבות

הודעה בדבר דחיית המועד להגשת הצעות 
ושינוי בפרטי המכרז

מי אשקלון תאגיד המים והביוב בע"מ )להלן : "החברה"( מזמינה בזה משתתפים להציע הצעות מחירים 1.
לאספקת והתקנת מערכת קר"מ בעיר נתיבות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לחמש )5( שנים, החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות. 2.
לתקופה  ועד  נוספות  שנים   )5( בחמש  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  האופציה  שמורה  לחברה 

מקסימאלית בת עשר שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז. 
ההשתתפות במכרז מותנית בקיום כל התנאים המוקדמים הבאים )תנאי סף(:3.

רשאי להשתתף במכרז מציע העומד במועד הגשת הצעות בכל התנאים המצטברים, המפורטים להלן:
₪ להבטחת א.  50,000 ישראלי בסכום של  בנק  ערבות בנקאית אוטונומית של  מי שצירף להצעתו 

ניתנת לפירעון ללא כל  התחייבויותיו לפי המכרז. הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו, 
 .28.05.2013 תנאי ועפ"י דרישה בלבד, בכל מועד שהוא ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה, יום 

)חצי שנה מיום פתיחת הצעות(.
מי שהשתתף בסיור הקבלנים שנערך במסגרת מכרז זה.ב.
ליצרן המערכת המוצעת, התקנות של מערכות מתוצרתו בלפחות 3 רשויות/ תאגידי מים, בהיקף ג.

דומה להיקף המכרז )הנאמד בכ – 7,800 מונים( בפרויקטים בארץ או בעולם. מידע נדרש ביחס 
לפרויקטים אלו יכלול: שם הפרויקט, מקום הפרויקט, מועד התקנה והפעלה, שם הלקוח, איש 
מטעם  מכתב  נדרש  המערכת,  של  קצר  תאור  המים,  מוני  של  כולל  מספר  הלקוח,  מטעם  קשר 

הלקוח הכולל את המידע הנ"ל. 
לספק המערכת, ניסיון בהתקנה של לפחות 6,000 מונים. המציע רשאי להפעיל קבלן משנה מטעמו, ד.

בעל יכולת כנדרש לעיל. יש לספק מידע ביחס להתקנות קודמות: מקום הפרויקט, מועד התקנה 
והפעלה, שם הלקוח, איש קשר מטעם הלקוח, מספר כולל של מוני המים. נדרשת רשימת לקוחות 

בטבלה הכוללת  את המידע הנ"ל.
בעל תו תקן כמוגדר בסעיף 12, למוני המים הנדרשים במסגרת מכרז זה. ה.
מי ששילם דמי השתתפות במכרז. צרוף הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז יהווה הוכחה לרכישת ו.

המכרז.
מציעים שהינם חברה בע"מ, אשר נתאגדה כדין בישראל.ז.
לפחות ח. הינו  המערכת  יצרן  או  המציע  של  הכספי  העסקי  המחזור  היקף  עסקים:  מחזור 

5,000,000 ₪ )חמישה מיליון ₪ הכנסות לא כולל מע"מ( בשנתיים הקודמות לשנה בה מתפרסם 
מכרז זה הנובעים מפעילות בתחום מדי מים לרשויות ו/או לתאגידי מים בארץ או בחו"ל. הוכחת 

תנאי זה תיעשה בהתאם לטופס 5 למכרז.
תנאי הכשרות ההלכתית של מדי המים:4.

מערכת המדידה הדיגיטלית תושבת לגמרי החל מכניסת השבת/חג ועד צאת השבת/חג.א.
אספקת החשמל למערכת הדיגיטלית תופסק לגמרי במועדים הנ"ל, כך שלמעה תיתכן רק קריאה ב.

מכאנית של מדי המים במועדים הנ"ל. 
מדי המים יכללו חיווי חיצוני ברור )צג או נורית בקרה( שייתן אינדיקציה למצב בו מצוי מד המים ג.

- ב"מצב שבת" או ב"מצב חול". 
ניתן ד. .M.H )משמרת שבת(. לצורך כך  ייחתמו בחותמת של  מדי המים שייעמדו בדרישות הנ"ל 

לפנות למר דב זילברברג בטל': 050-4146710, פקס: 153-3-9321065.
יובהר, כי למרות הדרישה להפסקת פעילות המערכת הדיגיטלית, כפי שצוין לעיל, על מד המים ה.

לבצע מדידת צריכה מכאנית במהלך יום השבת/חג וכי על הצריכה שנמדדה במהלך השבת/חג 
להתעדכן באופן אוטומטי, במוצאי השבת/חג, ע"י המערכת הדיגיטלית. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של 2,500 ₪ 5.
בתוספת מע"מ, דמי השתתפות, שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי החברה 

. www.mei-a.co.il ובאתר האינטרנט
התעשייה 6. שברחוב  החברה,  במשרדי   ,12:00 בשעה  ה-01.11.2012  ה',  ביום  יתקיים  נוסף  קבלנים  סיור 

למציעים שלא השתתפו בסיורי הקבלנים שנערכו ביום   . 2, א.ת צפוני,באשקלון  8, בית ד.ס.ו.ר קומה 
16.04.2012 וביום 3.5.2012 השתתפות בסיור הקבלנים היא חובה.

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז(, הינו ביום  ה-28.11.2012 7.
בשעה 12:00. את ההצעות יש להגיש במסירה אישית )לא בדואר( במעטפות סגורות לתיבת המכרזים 

שבמשרדי החברה בשדרות התעשייה 8, א.ת. צפוני, אשקלון.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למי אשקלון בע"מ,  טל':  6793000 - 8.08


