
 

 

 
 

 2021  באוקטובר   21
 תשפ"א    בחשוון   טו'

   2860-38345  מספרנו
 

 ,  2021/10/20פרוטוקול מיום 
    ביישובי התאגיד.מדי מים לקריאה מרחוק, והחלפת  ההתקנ, לאספקה 370/2021מכרז 

   

 השתתפו:    

 asaf@palgey.co.il: מייל. מהנדס התאגיד, אסף פלדמר 
 arikg@cellcom.co.il: מיילאריק גורן, סלקום. מר  
 liorc@gaon.com: מיילליאור כהן, חב' מדי ורד. מר  
  irisk@afcon.co.il: מיילקון בקרה. פ, חב' אספיר ומיקמר  
 michaela@arad.co.il:  מיילגב' מיכאלה אברהם, חב' ארד בע"מ.  
 David@hmdy.co.il:  מייל  מתכנן.-ה.מ.ד.י הנדסה-מר דוד ילוז 

 

 המכרז הוצג בפני הקבלנים באופן מפורט בישיבה, בהתאם למסמכים, למחירונים והמפרט  .1
 

 תנאים להשתתפות במכרז  .2

זה   במכרז  להשתתף  הגשת רשאים  במועד  העומדים  בישראל,  כדין  רשומים  ההצעות   תאגידים 
 למכרז, בתנאים המצטברים שלהלן :

השנים האחרונות לפחות, בביצוע    7  -המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח כקבלן ראשי,  ב 2.1
מערכות לפחות לקריאה מרחוק הכוללת אספקה, התקנה, והחלפת מדי  2הקמת והשלמת 

, אשר בכל אחת מהם  ק, עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביובמים לקריאה מרחו
 . מדי מים לפחות  10,000קיימים 

מלש"ח לפחות, לא כולל מע"מ,    10בסכום של    2020-ו  2019,  2018  מציע שלו הכנסות בשנים 2.2
   במצטבר. ות לקריאה מרחוקבהקמת מערכ

ל"חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים )בהתאם   א.     2.3
                     לפחות. 1-ב 260מים המורשים לענף  " ותקנותיו(,1969בנאים תשכ"ט 

 ו א

והמציע א'  2.3קבלן משנה מטעמו של המציע הינו בעל הסיווג הקבלני האמור בסעיף   . ב
כתב   להצעתו  שלצירף  את    התחייבות  לבצע  המשנה  נשוא  הקבלן    מכרזהעבודות 

 . 7נוסח המצורף כטופס בהרלוונטיות 

 

  השתתף במפגש המציעים שייערך בזום.מציע אשר  2.4

 מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.   2.5

מטעם הרשות שיון תקף לניהול והפעלה של בית מלאכה למדי מים  יהמציע הינו בעל ר א.   2.6
(  1988)  -הממשלתית למים ולביוב, בהתאם לתקנות מדידת המים )מדי מים( התשמ"ח

 )כולל(.  12עד קוטר " 1/2למדי מים, מקוטר"
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 או 

בסעיף   ב.  רישיון כאמור  בעל  הינו  צירף   2.6קבלן משנה מטעמו של המציע  א והמציע 
   .8כתב התחייבות של קבלן המשנה בנוסח המצורף כטופס להצעתו 

הנדרשים  הנתונים  או  המסמכים  וכל  בלבד,  משפטית אחת  ישות  ידי  על  תוגש  משתתף  הצעת 
במכרז, כולל, בין השאר, הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין 

 אחרת, ובמפורש, במסמכי המכרז. 

 

  יש למלא בכתב יד ברור את טופס הצעת המחיר הכולל    על המציע להגיש, בשני עותקים    .72
 עם חותמת וחתימה.  טופס הגשת ההצעהובעט. יש לחתום על גבי כל אחד מעמודי 

חתומים ע"י    ,ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו   ההבהרותכל  
המסמכים  המציע הטכני.  וכל  המפרט  דרישות   לפי  להגשה  לא    הנדרשים  אשר  הצעות 

והתאמתן לעמידה   בדבר טיבן  יהיה ספק  וכן הצעות עבורן  דרישות המפרט,  עונות על 
 .בדרישות הטכניות, תפסלנה ע"י המזמין

 השלמת מידע  

אישורים    אשר  מציע להצעתו  יצרף  לא  ו/או  דלעיל  המפורטים  התנאים  בכל  יעמוד  לא 
 הצעתו תפסל.  -יל מטעמו עומדים בתנאים דלע הקבלןו/או  הואהמעידים כי 

דעתו    לגרוע  מבלי שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמו  שומר  המזמין  לעיל,  האמור  מכלליות 
מידע    לדרושהבלעדי,   להשלים  למכרז,  ההצעות  הגשת  לאחר  מהמציעים,  אחד  מכל 

            חסר 

סיונו ויכולתו של המציע ו/או  יאו אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לנ/וו/או המלצות  
המשנה   קבלני  המשנה  מטעמושל  קבלני  ו/או  המציע  עמידתו של  הוכחת  לצורך  וזאת   ,

 . לעיל מטעמו בתנאי הסף שפורטו 

סיונו של המציע ו/או  י, שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות נכן כמו
המזמין יהיה רשאי לערוך בדיקות , לביצוע התחייבויותיהם על פי המכרז, והמשנהקבלני 
, אם  לניסיונו של המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו. תוצאות הבדיקות הנ"  בדברמשלו  
 , תכללנה במסגרת שיקולי המזמין לבחירת הזוכה במכרז. תעשנהבכלל 

להגישו כאשר הוא : ככל שמוגש מסמך בשפה האנגלית ו/או בכל שפה זרה אחרת, יש  הבהרה . 3
שר ע"י נוטריון בעל רישיון עריכת דין ישראלי, למעט מקום בו מצוין או מאושר מתורגם ומאו
 מראש אחרת.

, אוטונומית, של בנק  מותנית  בלתימקורית  משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית   . 4
 למסמך א' במסמכי המכרז לטובת החברה, בסך של   2כטופס    נוסח המצורףהתאם לב  ישראלי,
 אלף ₪(. חמש מאות₪ ) 500,000

 
  40%בחינת ההצעות , לפי הפרמטרים הנמצאים בגוף, מסמכי המכרז לפי מרכיב האיכות      . 5

 . 60ומרכיב המחיר  %          
 

יזכה . 6 מינימאלי של    מציע שלא  איכות  )  100מתוך    70לציון  יפסל, 100%מתוך    70%נקודות    )
 . כמפורט בטבלת איכות

 



 

 

כל העובדים שיידרשו על ידי הקבלן עם זכיתו לביצוע העבודות, יאושרו על ידי קב"ט  . 7

 .  הבטחון של התאגיד

 

 . ודעה על תוצאות המכרזה . 8

  על דבר זכייתו. במייל זוכה במכרז תימסר הודעהל .א

  .יקבל על כך הודעה בכתב)לא יזכה במכרז( משתתף שהצעתו לא תתקבל  .ב

בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם חוזה, שנוסחו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי  .ג
 המכרז. 

נדרשים טרם חתימת  ההזוכה במכרז יחתום על החוזה וימציא לחברה את כל המסמכים  .ד
ימים ממועד קבלת ההודעה על דבר    7סמכי המכרז, וזאת תוך  החוזה וכתנאי לכך על פי מ

 אשר תימסר לזוכה.  התאגידזכייתו, או במועד אחר, לפי החלטת 
 

להמציא   . 9 שעליו  והאישורים  המסמכים  כל  את  הזוכה  ימציא  החוזה  על  החתימה  למועד  עד 
הנדרשים על פי מסמכי    הביטוחיםאישור על קיום  המכרז, ובכלל זה, בין השאר,    יבהתאם לתנא

המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, נספח ב' לחוזה ההתקשרות, חתום כדין על ידי חברת  
  1הביטוח )נוסח מקורי(, הצהרה למתן פטור מאחריות בנוסח הנדרש במסמכי המכרז נספח ב'  

 לחוזה ההתקשרות, חתומה כדין על ידי הקבלן )נוסח מקורי(. 
 

  הקבלן לבצע עבודות מרשאי לדרוש    יהיה,  והמוחלט, לפי שיקול דעת המלא, הבלעדי  התאגיד . 10
במחירון כ"אופציה"  דעתירשא  יהיה  התאגידלחילופין,    .המוגדרות  שיקול  לפי  הבלעדי   ו, 

אחרים,   קבלניםבאמצעות  )או כל עבודה אחרת נשוא המכרז(  והמוחלט, לבצע את העבודות הנ"ל  
או תביעה ו/או  /ובין אם בדרך של פרסום מכרז או בדרך אחרת כלשהי, ולקבלן לא תהא טענה  

 .דרישה כלשהי בקשר לכך
 

רכיבי העבודה,     .11 וייתר  יידרש, להציג מסמך שלפיו מדי המים  למען הסר ספק, הקבלן 
 דגם.    אישורמדי מים בעלי  שמסמך המאשר  ו)אישור למגע עם מי שתיה(    5452תקן  קיים  

 

והצהרה בכתב,  תקשורת  ולהוציא תוכנית    תקשורתהקבלן שיזכה במכרז, יידרש לבצעה בדיקות   . 12
 , בכל יישוב בנפרד.הנותנת מענה להעברת הנתונים שקיימת תקשורת

 

שנים.  הקבלן יידרש לבצע החלפה של מדי המים   6ההתקשרות כוללת אחריות ושירות למשך   . 13
מדי המים לאחר ההתקנה יוחלפו מעט לעט לפי התקנות שיהיו בתוקף בעט  לפי הוראות הדין.   

 ההחלפה בכפוף לקוטר וסוג המד.
 

לבוררות   . 14 מים  מדי  יועברו  אם  האחריות,  תקופת  במהלך  לרבות  ההתקשרות,  תקופת  במהלך 
ויתברר שמדי המים אינם תקינים יישא הקבלן בכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בבדיקת המד  

 פתו במד מים חדש.ובהחל
 

בגין מדי מים אשר ניזוקו או נחבלו, מסיבה אשר אינה קשורה במעשה ו/או מחדל של הקבלן,  . 15
שנים ממועד התקנתם, תשולם לקבלן תמורה לפי המחירים הנקובים בכתב    6במהלך תקופה של  

 הכמויות, עבור החלפת המד בחדש. 
 



 

 

כתבי הכמויות, מהווים מחירים להתקשרות, בכפוף לאחוזי הנחה, לכל כמות שהיא, לאורך כל  . 16
 תקופת ההתקשרות, כולל לשכונות החדשות, הנמצאות בבניה ו/או בהתהוות.

 

ביצוע הקבלן   . 17 בזמן  הארקה,  לסידור  הקשור  בכל  היתר  בין  הבטיחות,  כללי  על  לשמור  יידרש 
 עבודות פרוק ו/או התקנת מדי מים ולהימנע מגרימת נזקים. 

 

 באחריות הקבלן. -כל התאומים והסדרת האישורים  . 18
 

ובדרישות   . 19 בתקנים  עומדים  שברשותם  המים  שמדי  לבדוק  הקבלנים  בטבלאות על  כמפורט 
 . רט הטכניבמפ

 

תשלום התמורה, מותנה בעמידה בכל התנאים המצטברים, שהתממשו ובין היתר לאחר הפקת   . 20
 חשבון מים וביוב לתושבים, דרך המערכת, עבור כל מדי המים, כמפורט במסמכי המכרז. 

 

יכנס לתוקף עם חתימת  הח . 21 בתוקף עד להשלמת התחייבויותיו של    התאגידוזה  ויהא  גביו,  על 
  .הקבלן עפ"י חוזה זה, או עד לביטולו בהתאם לחוזה

 

לאור  . 22 להיפסל,  עלולות  ההצעות  אחרת  ההוראות,  לפי  המכרז  מסמכי  את  ולמלא  להקפיד  יש 
 הגישה המחמירה בדיני המכרזים. 

 

מיוחדים וביתר מסמכי המכרז, לפני מילוי  הקבלנים נדרשים לעיין בחוברות המכרז, במפרטים ה . 23
 הצעתם. 

 

, בתיבת 0021:, עד לשעה    2021/11/10  עד תאריךלתשומת לב הקבלנים, מועד הגשת ההצעות   . 42
 , בקרית מוצקין. 12במשרד התאגיד ברח' החשמונאים המכרזים 

 

המציעים   . 25 ידי  על  חתומים  כשהם  המכרז,  מסמכי  כל  את  תכלול  וחותמת,  ההצעה  בחתימה 
בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  החוברות ודפי הכמויות הנוספים, פרוטוקול זה ודפי תשובות  

 כולם מהווים חלק בלתי נפרד מההצעה.  -לשאלות הבהרה, כשהם חתומים + חותמת

 

וזאת    04/11/2021'  היום  עד  להבהרות ושאלות נוספות למשתתפים,  יש לשלוח  שאלות, בכתב,   . 26
בקובץ    באמצעות :    Wordדוא"ל  בכל  david@hmdy.co.il  , sigal@palgey.co.il לכתובת 

 ואת פרטי הפונה.המכרז פרטי פניה יש לציין את 
 

 ילוז רשם : דוד 

 למשתתפים.  העתק :  
 ste031@gmail.com: מייל מנכ"ל תאגיד פלגי מוצקין. -מר איציק הרשקוביץ                 
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