
 
 

להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת שרונים  2018/05מכרז פומבי מס' 
 ברמת השרון תשתיות מים וביוב בע"מ

הצעות לקבל בזאת  תמבקש"( החברה)להלן: " בע"מ חברת שרונים תשתיות מים וביוב
באתרי החברה מצלמות אבטחה ותשתיות תקשורת  - להקמה ותחזוקה של מערכת טמ"ס

 ברחבי העיר רמת השרון.השונים 

ואשר תכלול: , חודשים 32כוללת של לתקופה תהא תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה 
סקר תכנון )חודש, ביצוע שלב שני  1לתקופה של ( תכנון ראשוניסקר )ביצוע שלב ראשון 

חודשים,  4לתקופה של עד ( והתקנה באתרים האחרים POC( והקמת אתר CDRמפורט )
חודשים ותקופת אחריות  3לתקופה של ( ובדיקות קבלה הרצת המערכת)ישי ביצוע שלב של

( תקופות 5) חמשזכות בלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות ב לחברהודשים. ח 24בת 

 .נוספות בנות שנה כל אחת, או חלק ממנה

 תנאי סף .1

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

של מערכי שדרוג ו/או הקמה )התחיל וסיים( לפחות שלושה פרויקטים של  המציע ביצע  5.1
וזאת החל  מצלמות בכל פרויקט, 50מצלמות אבטחה ומערכות מתח נמוך שהכילו לפחות 

ו בתקופה ועד למועד הגשת ההצעה. לחילופין, ניתן לציין פרויקט/ים שהחל 2013משנת 
 50הרלוונטית וטרם הסתיים/ו, ובלבד שהמציע סיים להתקין במסגרת כל פרויקט לפחות 

 מצלמות כמפורט לעיל;

כספי מצטבר בהיקף  בהתקנת מערכות מצלמות אבטחה ומתח נמוךלמציע ניסיון מוכח   5.2  
 ;2017 -ו 2016, 2015 מהשנים אחת בכל, מע"מ( לפחות לפני)₪ מיליון  1.5ל ש

חברה מבקשת להבהיר כי ההיקף המנוי בתנאי זה גבוה מן האמור בתוספת השנייה ה 
, וזאת מכיוון שהמערכת שעל המציע הזוכה להקים 1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

הנה מערכת רגישה שמטרתה להגן על מתקנים רגישים של החברה, ומשום כך ישנה 
 חשיבות לאיכות המציעים וניסיונם הקודם.

מנהלי פרויקטים, כמנהלי עבודה  2מעביד או כפרי לנסרים, -, ביחסי עובדהמציע מעסיק  5.3
כאשר כל אחד ממנהלי העבודה הנו , )להלן :"מנהלי עבודה"( פחותה לעבודות התקנה לכל

התקנות מערכות מצלמת אבטחה בתחום )לכל המאוחר( ואילך  2013משנת ניסיון בעל 
 ;ומתח נמוך

חשמלאים מוסמכים בעלי  2מעביד או כפרי לנסרים, לפחות -מעסיק, ביחסי עובד המציע  5.4
שנים בביצוע עבודות חשמל  5תעודת חשמלאי מוסמך ברת תוקף ובעלי ניסיון של לפחות 

 כל אחד;

תמיכה טכנית, הן טלפונית והן הגעה  מספק שירותי בעצמו או באמצעות מי מטעמו המציע  5.5
לא כולל ימי ( , כולל ימי חול המועד8:30-18:00)ה -ימים אלות בשעות הפעיפרונטלית, 

 שישי שבתות וחגים;

הנו בעל הרשאה בכתב מיצרן או מפיץ או יבואן ציוד המצלמות המפורט במפרט המציע   5.6
  ;הציוד המוצע על ידוהתקנת ואספקת להטכני 

ים )אכיפת ניהול חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבורי בעל כל האישורים  הינו המציע  5.7
 ;1976 –ותשלום חובות מס( התשל"ו 
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 .המציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית  5.9

 .מציעים במפגשהמציע השתתף  5.10

רמת  5אוסישקין ברחוב  החברהלא תשלום במשרדי , ולקבלם לניתן לעיין במסמכי המכרז .2
הצעות  .14.10.2018מיום החל  www.sharonim.org :בכתובתניתן לעיין בהם כן ו, השרון
 .בלבד במשרדי החברה שיימסרו למציעיםעל גבי מסמכים  אך ורק יוגשו

בו השתתפות שמפגש מציעים במסגרת  ותמהות העבודאת אפשר למציעים לבחון ת החברה .3
 15:00בשעה  14.10.2018 -ראשון, היתקיים ביום  המפגשזולת אם יקבע אחרת . חובה הנה

 .החברהבמשרדי 

המציע לפנות יוכל  ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות .4
שעה ב 31.10.2018וזאת עד ליום  dana@sharonim.org: שכתובתו למייל לחברהבכתב 
 תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של החברה. .14:00

יש  בשני עותקים את ההצעה .0014:שעה ה עד 08.11.2018 ביום המועד להגשת ההצעות הוא .5
להגשת  האחרון הנקוב למועדעד  באופן ידני החברה יבמשרדשתיבת המכרזים ל להגיש

 ההצעות.

ת א שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, לקבל את ההצע תמתחייב החברה אינה .6
 הבלעדי והסופי. 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.

 

 

 

 אילנה ניצן

 יתכ"למנ
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