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 " כולל6" ועד 2רכישה ואספקה של  מדי מים חדשים בקוטר  2018/03מכרז פומבי מס' 

הצעות לקבל בזאת  תמבקש"( החברה)להלן: " בע"מ חברת שרונים תשתיות מים וביוב
 "3, ( DN50) "2בקטרים  בטכנולוגית וולטמן )מנגנון מכאני(  לאספקת מדי מים חדשים 

(DN80,) 4 "(DN100 ,)6( "DN150וכן מדי מים בטכנולוגית אולטרה סוני ,)  בקטרים
2"(DN50) ,3"(DN80,) 4"(DN100 ,)6( "DN150.) 

מובהר כי המציע יוכל להגיש הצעה לאחת מן הטכנולוגיות או לשתיהן, וכי החברה תבחר 
 תחת כל טכנולוגיה את ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר.

מציעים הזוכים  תהא למן המועד שייקבע בצו תקופת ההתקשרות עם כל אחד מן ה
שמורה הזכות להאריך את תקופת  לחברההתחלת עבודה, ולתקופה של שנתיים. 

ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בארבע תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת עם כל 

 אחד מספקי הטכנולוגיה בנפרד, ללא תלות באחר.

 תנאי סף .1

כל במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בם או גוף אשר כל אדרשאי להגיש הצעה 

 :, ואלה התנאיםלהלןשהמצטברים  תנאיםה

המציע הנו היצרן או ספק מורשה מטעם יצרן של כל אחד מסוגי מדי המים  .1.1
פיה -הנדרשים במסגרת מכרז זה בהתאם לטכנולוגיה, הספיקות והקטרים שעל

 מוגשת הצעתו. 

 וצעים על פי הטכנולוגיה :תנאי סף הנדרשים ממדי המים המ .1.2

  מד מים וולטמן  2.2.1

נושאים תו תקן ישראלי  מדי המים המוצעים על ידי המציע בכל הקטרים     (1)
 ISO-4064בתקן הבין לאומי      עומדים(, או לחליפין  2012)גרסת  63ת"י 

 MID2004/22/ECהאירופאית  ההדירקטיבאו  2005-10-8מהדורה שלישית 
או  (2012)גרסה  63שהינו תואם את התקן הישראלי ת"י  או כל תקן אחר 

 שהדגם המוצע הינו דגם מאושר ע"י רשות המים.

 .5452כל מד מים מוצע נושא תו תקן ישראלי      (2)

(  1Q/3Q)יחסי ספיקות   Rשל היחס ך מינימאלילפחות בערמד המים עומד     (3)
ם. למען המפורט בנספח הטכני לכל סוג של מד מים בכל אחד מן הקטרי

המוצגים על ידי הספק אושרו ע"י מכון התקנים   Rהסר ספק ערכי ה
 הישראלי או מוסד מוכר אחר שווה ערך למכון התקנים הישראלי.  

מדי המים עומדים ביחסי הספיקות ובספיקות המפורטים בנספח הטכני    (4)
 3מהדורה  -ISO 4064ונדרשים לכל מדי המים בהתאם למפורט בתקן 

 .5.1סעיף , 2005-10-8

משמעותו מד מים המותאם   T50 -מד המים כ מוגדר ע"י יצרןמד המים     (5)
 מעלות צלסיוס. 50לעבודה בטמפרטורה של 

 יסונ–מד מים אולטרה  2.2.2

נושאים תו תקן ישראלי  מדי המים המוצעים על ידי המציע בכל הקטרים    (1)
 ISO-4064בתקן הבין לאומי      עומדים(, או לחליפין  2012)גרסת  63ת"י 

 MID2004/22/ECהאירופאית  ההדירקטיבאו  2005-10-8מהדורה שלישית 
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או  (2012)גרסה  63או כל תקן אחר שהינו תואם את התקן הישראלי ת"י  

 שהדגם המוצע הינו דגם מאושר ע"י רשות המים.

 .5452כל מד מים מוצע נושא תו תקן ישראלי    (2)

(  1Q/3Q)יחסי ספיקות   R היחסך מינימאלי של מד המים עומד לפחות בער    (3)
  Rהמפורט בנספח הטכני לכל סוג של מד מים. למען הסר ספק ערכי ה

המוצגים על ידי הספק אושרו ע"י מכון התקנים הישראלי או מוסד מוכר 
 אחר שווה ערך למכון התקנים הישראלי.  

מדי המים עומדים ביחסי הספיקות המפורטים בנספח הטכני ונדרשים לכל     (4)
,סעיף  2005-10-8 3מהדורה  -ISO 4064די המים בהתאם למפורט בתקן מ

5.1. 

משמעותו מד מים המותאם   T50 -מד  המים כ מוגדר ע"י יצרןמד המים     (5)
 מעלות צלסיוס. 50לעבודה בטמפרטורה של 

יצרן מדי המים בעצמו  וכן המציע )במידה ואינו היצרן( הנם בעל אישור הסמכה  2.3
 או תקן אחר התואם לתקן זה. ISO 9001לפי תקן  

ולא באמצעות חברת  מובהר כי על תנאי הסף להתקיים ביצרן מד המים בעצמו,
 אחר.  עסקיאם או כל קשר 

יצרן/מרכיב המדים הנו בעצמו בעל  -ים מיוצרים/מורכבים בישראל במידה והמד 2.4
רישיון בתוקף של רשות המים להפעלת מבדקה למדי מים בקטרים שהם מושא 
מכרז זה, וכן בעל רישיון בתוקף של הרשות להסמכת מעבדות למדי מים 

 בקטרים מושא מכרז זה. 

 ניסיון קודם :  2.5

המציע סיפק  –די מים וולטמן )סילונים ( )א( לגבי מציע המגיש הצעה כספק של מ
( תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות ו/או 3לשלושה ) 01.01.2014החל מיום 

מדי  500של מצטבר  למועצות אזוריות מדי מים חדשים מסוג וולטמן, ובהיקף 
מדי מים מסוג וולטמן   500של מצטבר '', בהיקף 2מים מסוג וולטמן בקוטר 

''. הספק 4מדי מים מסוג וולטמן  בקוטר של   500של מצטבר ובהיקף  '',3בקוטר 
מכמות המדים שסיפק בכל קטגוריה  ותחת כל  לפחות מחציתנדרש  להוכיח כי 

 שמציע  בהצעתו זו.   דגםקוטר הינם מאותו 

המציע סיפק  –סוני -)ב( לגבי מציע המגיש הצעה כספק של מדי מים אולטרה
( תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות ו/או 3שלושה )ל 01.01.2014החל מיום 

של מצטבר סוני ובהיקף -למועצות אזוריות מדי מים חדשים בטכנולוגיה אולטרה
מדי מים  500של מצטבר ", בהיקף 2סוני בקוטר -מדי מים  מסוג אולטרה 500

–מדי מים מסוג אולטרה  500של מצטבר '' ובהיקף 3סוני בקוטר -מסוג אולטרה
מכמות  לפחות ממחצית'' וגדול יותר. הספק נדרש  להוכיח כי 4סוני  בהיקף של 

שמציע בהצעתו   דגםשל המדים ספק בכל קטגוריה  ותחת כל קוטר הינם מאותו 

 זו. 

אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא  המציע הנו בעל 2.6
 המס כחוק. מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. 2.7

 המציע או נציגו השתתף במפגש קבלנים. 2.8
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רמת  5אוסישקין ברחוב  החברהלא תשלום במשרדי , ולקבלם לניתן לעיין במסמכי המכרז .2
 .04.09.18שלישי מיום החל  www.sharonim.org :בכתובתניתן לעיין בהם כן ו, השרון

 .בלבד במשרדי החברה שיימסרו למציעיםעל גבי מסמכים  אך ורק הצעות יוגשו

בו השתתפות ש סיור קבלניםבמסגרת  ותמהות העבודאת אפשר למציעים לבחון ת החברה .3
 10:00בשעה  04.09.18שלישי יתקיים ביום  הסיורזולת אם יקבע אחרת . חובה הנה

 .החברהבמשרדי 

המציע לפנות, יוכל  שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות ככל .4
 .14:00שעה ב 11.10.18חמישי וזאת עד ליום  dana@sharonim.orgלמייל:  לחברהבכתב 

 תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של החברה.

בשני  את ההצעה .0014:שעה ה עד 18.10.18חמישי יום  המועד להגשת ההצעות הוא .5
 האחרון הנקוב למועדעד  באופן ידני החברה יבמשרדשתיבת המכרזים ל להגישיש  עותקים

 להגשת ההצעות.

ת א שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, לקבל את ההצע תמתחייב החברה אינה .6
 י והסופי.הבלעד לפי שיקול דעתהאת הזכות לדחות כל הצעה  לעצמה

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

 יתכ"ל, מנאילנה ניצן

     

http://www.sharonim.org/
mailto:dana@sharonim.org

