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למערכות הכלרה, וכן לקבלת שרותי  הרצה ו התקנה , אספקהתכנון, ל  2022/04  מכרז פומבי

 ברמת השרוןתחזוקה )אופציונאלי( במכון מים נדב )אוסישקין( 

וביוב מים  תשתיות  שרונים  "  בע"מ  חברת  הצעות  בזאת    תמבקש"(  החברה)להלן:  ,  אספקהתכנון,  ללקבל 
וכן לקבלת שירותי אחזקה    "(מערכת הכלרה )להלן: "מי שתייה  של מערכות הכלרה וניטור ל   הרצה ו  התקנה

  )אופציונאלי( למערכות אלה אשר יתוכננו ויותקנו במכון המים "נדב" )אוסישקין( ברמת השרון שבאחריות
 "(.העבודות)להלן: "החברה 

של  תקופת   לתקופה  הינה  הזוכה  עם  התחלת     30ההתקשרות  בצו  שינקב  במועד  תחל  אשר  חודשים  
חודשים ממועד קבלת מערכות ההכלרה והניטור על ידי    24ודות, ותסתיים בתום תקופת האחריות בת  העב

החברה. לחברה שמורה הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתה, להזמין מאת הזוכה שירותי תחזוקה לתקופה  
 . חודשים, בפעימה אחת או במספר פעימות  36נוספת בת 

 תנאי סף  .1

יעמוד בכל התנאים המצטברים  רשאי להגיש הצעה כל אדם א גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות  ו 
 שלהלן, ואלה התנאים: 

והניטור   .1.1 ההכלרה  מערכת  יצרן  הינו  ידו,  הספק  על  של/נציגשהנו  או  המוצעת  יצרני    מורשה/יבואן 

 .בישראלהמוצעת על ידו הציוד של מערכת ההכלרה והניטור 

מתאריך  המציע .1.2 הואילך     1.1.2018,  ביצוע סיפק,  והשלים  לפחות    קים  הכלרה  6)  שששל  מערכות   )

שתייה מי  את    ,לחיטוי  במפרט  דומים  ומכשור    רכיבים המכילות    6)נספח    המיוחד   טכניהלנדרש 

 .  להסכם

כי   הקים והשלים ביצוע" היא כי המציע, סיפק את הציוד והקים    , משמעות המונח "סיפקמובהר 
, וכי נכון למועד להגשת ההצעות  המערכת  מזמיןאת המערכת בעצמו או באמצעות ספק משנה או  

  , המערכת שהותקנה סיימה תקופת הרצה והפעלה של לפחות שנה שלמה מיום התקנתה והפעלתה
 והתקבלה על ידי מזמין המערכת לשביעות רצונו.  

עוד מובהר כי תנאי הסף חורג מהקבוע בתוספת השנייה לחוק חובת המכרזים, וזאת לאור מורכבות  

 בודת ההספקה וההתקנה, במכון פעיל. ביצוע ע

,     1.1.2018מתאריך   .1.3 ס ועד מועד הגשת ההצעה  כלור  6)  ששפק  יהמציע  ומדידה של  ניטור  ( מערכות 

 על ידו במכרז זה .  המוצע והסוג מהדגם נותר/חופשי למערכות אספקה של מי שתייה

וז המכרזים,  חובת  לחוק  השנייה  בתוספת  מהקבוע  חורג  הסף  תנאי  כי  מורכבות  מובהר  לאור  את 
 ביצוע עבודת ההספקה וההתקנה, במכון פעיל. 

 . 5452עומדות בדרישות התקן הישראלי ת"י  המוצעת בהצעתו של המציע   המערכת .1.4

מפעיל   .1.5 א'  בעצמוהמציע  בימים  הפועל  והתקנה,  שירות  השעות  ה',  -מערך  אשר    ,07:00-19:00בין 

ו  לפחות שעברו    אחזקה שוטפת  י רותינותן שמחזיק במלאי חלפים בישראל  עובדים  באמצעות שני 

 מעביד אצל המציע(. -הכשרה אצל יצרן המערכות )המועסקים ביחסי עובד

ועד מועד    1.1.2018מתאריך    אחת לפחות  מערך השירות כאמור העניק שירותים קבועים, במשך שנה .1.6

ים  במתקנ   לפחות )מהסוג המוצע במסגרת ההצעה( וזאת  מערכות הכלרה   )שלוש(  3-להגשת ההצעה  

 מי שתייה.   המספקים

כי   .1.7 המעיד  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  תוקף  בר  אישור  בעל  הנו  ספרי    הואהמציע  מנהל 

 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. 

 . השתתף בסיור מציעים , או נציגו,המציע .1.8



- 2 - 

 

המכרז  .2 במסמכי  לעיין  זוsharonim.orgwww.   :בכתובת  ניתן  מכתובת  ולהורידם  מיום  ,    ראשון,  החל 
1.1.2023 . 

לחברה   .3 בכתב  לפנות,  המציע  יוכל  בהירויות  אי  או  סתירות  המכרז  במסמכי  קיימים  המציע,  שלדעת  ככל 
ליום  sharonim.org@offersלמייל:   עד  תפורסמנה    .14:00שעה    01.202312.ישי,  חמ  וזאת  באתר  תשובות 

 האינטרנט של החברה. 

שרונים תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור. השתתפות בסיור   .4
פגש קבלנים יתקיים  ומ. הסיור  והינה חובה ומציע אשר לא ישתתף בסיור לא יהיה רשאי להגיש את הצעת 

 השרון.  רמת  73במכון נדב ברחוב אוסישקין    09:30בשעה    2.1.2023שני, 

הוא .5 ההצעות  להגשת  מהשעה    19.01.2023חמישי,  ביום    המועד  ההצעה   .0014:שעה  ה   עד  09:00החל    את 
עותקים עד    החברה  יבמשרד שתיבת המכרזים  ל  להגישיש    בשני  ידני  הנקוב  למועד  באופן  להגשת  האחרון 

 ההצעות. 

את הזכות    ת לעצמהא שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי,  לקבל את ההצע   ת מתחייב  החברה אינה .6
 הבלעדי והסופי.  לפי שיקול דעתהלדחות כל הצעה 

האמור במסמכי המכרז על  יגבר  במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז,   .7
 הוראות מודעה זו. 

     יתכ"ל, מנהילה גיל
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