
 
 

 

 

          

 2018לאוקטובר  17

 לכבוד 

  המכרז משתתפי

 

 א.ג.נ., 

 

להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת שרונים  8201/05מכרז מס'  – מציעים מפגשפרוטוקול  הנדון:

 תשתיות מים וביוב בע"מ ברמת השרון

 .14.10.18 בתאריך החברהפרוטוקול מפגש המציעים אשר התקיים במשרדי  נספח א'מצ"ב כ .1

  .נספח ב'כמפורט ב חברות 18 של נציגים השתתפו מפגשב .2

 נה חובה.המכרז, ההשתתפות במפגש המציעים הכמפורט במסמכי  .3

 ביחד, להגישם במכרז המשתתפים ועל, שבנדון המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יםמהוויה ונספח זו הודעה .4

 .ידם על חתומים כשהם, המכרז מסמכי יתר עם

 אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז. .5

 

 

 

 בכבוד רב ,       

             

 ית, מנכ"לאילנה ניצן     

 בע"מ שרונים תשתיות מים וביוב                  
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 פרוטוקול מפגש מציעים -נספח א' 

להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ ברמת  8201/05מכרז מס' 

 השרון

 

 14.10.18 תאריך: 

  בע"מ שרונים תשתיות מים וביוב: מיקום

 החברהמטעם  משתתפים

 , מנהל רשת מים וביובממןגלעד 

 מכרזיועצת  – , רו"חסידיסמיכל 

 יועץ מכרז –אוריאל צבי, מהנדס 

 : משתתפים מטעם המציעים

 נספח ב'ראה רשימה מצ"ב כ

 :היועצת

להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת  םלמתן שירותיקבל הצעות ל זה מכרז י"ע תמבקש החברה .1

בחוברת הקמת ואחזקת המערכת יבוצעו בהתאם למפורט . שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ ברמת השרון

 .  (2, ובמפרט הטכני )חוברת ( על נספחיונספח ח'המצורף כ )דברי הסבר כלליים והנחיות והסכם 1

 התקופה כוללת: .הסכםה על החברה חתימת מיום חודשים 23 -ל הינהעם המציע  ההתקשרות תקופת .2

 שלבי ביצוע

 לתקופה של עד חודש; -(PDRביצוע סקר תכנון ראשוני ) •

 חודשים; 4לתקופה של עד  -והתקנה באתרים האחרים( POC(, הקמת אתר CDRביצוע סקר מפורט ) •

 :חודשים 3לתקופה של עד  -הזוכה והן מצד החברה( הקבלןהרצת המערכת ובדיקות קבלה )הן מצד  •

o חודש; -הרצה ובדיקה על ידי הקבלן 

o )חודש; -בדיקות קבלת המערכת של החברה )בדיקות סופיות 

o  חודש. -החברההרצת המערכת על ידי  

 חודשים. 24בת  תקופת אחריות •

( תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, או חלק 5לחברה זכות בלעדית להאריך את תקופת האחריות בחמש ) .3

 שנים(. 7ממנה )סה"כ תקופת אחריות מצטברת, כולל תקופות ההארכה, של 

 .1בחוברת  מסמך ז'כ שתוגש על גבי כתב הכמויות המצורף והצעתעל פי  לזוכה תשולם התמורה .4

 המציע ימלא בטבלה, את אחוז ההנחה המוצע על ידו לכל פריט ופריט, ביחס למחירים המפורטים בטבלה.  .5

ישנם פריטים לגביהם המציע יוכל להציע פריט שווה ערך לאלו המצוינים. במידה ויציע פריט שווה ערך, על  .6

 " שבטבלה.המציע לפרט אודות המוצר שווה הערך, תחת עמודת "הערות

החברה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה עבודות/ציוד בהיקף כלשהו, והכמויות המצוינות בכתב הכמויות הן  .7

 לצורכי אומדן והשוואת ההצעות שיוגשו.
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 יגבר אחוז ההנחה.  –במקרה שתהיה סתירה בין אחוז ההנחה לבין המחיר בניכוי ההנחה  .8

 1שבחוברת  מסמך א'ה, על המציע להעתיק לסעיף ב' באת סך המחירים המבוקשים, בניכוי אחוזי ההנח .9

 .)פרטי המציע, הצעתו והצהרתו(

התמורה השנתית שתשולם לקבלן בכל החודשים,  24 -ככל שתאריך החברה את תקופת האחריות, מעבר ל .10

מהתמורה הכוללת ששולמה לו עבור הפריטים שהותקנו, בהתאם  5%תעמוד על  שנה של תקופות התחזוקה

 כלל התיקונים יבוצעו במסגרת תמורה זו, ולא יתקבל כל תשלום נוסף. לחשבון הסופי שאושר.

מסמך כ המכרז למסמכי שמצורף בנוסח מוגשת להיות)ערבות מכרז(  לקיום ההצעה הבנקאית הערבות על .11

 . להיפסל עלולה ההצעה אחרת, 31.01.19, במכרז הנקוב למועד עד בתוקףלהיות ו (1)בחוברת  ה'

לבדיקת המבטחים, שכן לא יתקבלו הסתייגויות ו/או  נושא הביטוחיםלהעביר כבר עתה את  המציעיםעל  .12

 החברהככל שיערכו שינויים למסמכי הביטוח שינויים מנוסח אישור הביטוחים לאחר הגשת ההצעות. 

תנאי המכרז אינם דורשים בשלב  ובהר כימ. המכרז הם אלו אשר יחייבו את המציעתעלם מהם ומסמכי ת

 ., אלא נדרשת חתימת וחותמת המציע בלבדההצעה להגיש אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח

להסכם  )תחזוקת מערכת טמ"ס( 2ב' -)עבודות קבלניות( ו 1נספחים ב'אישורי קיום הביטוחים מצורפים כ

 .(1)חוברת 

יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות, אחרת ההצעות עלולות להיפסל, לאור הגישה המחמירה  .13

 בדיני המכרזים.

להקפיד  (, וכן1לדברי ההסבר הכלליים )חוברת  5, המופיעים בסעיף תנאי הסףלעמוד בכל  על המציעים .14

 על כל תתי סעיפיו. -לדברי ההסבר הכללים 6ף לצרף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעי

 .ורק המשתתפים שהגיעו הם אלו שיכולים לגשת אליו ,חובה –מפגש המציעים שנתקיים  .15

, אשר מחירה הכולל, בניכוי אחוזי ההנחה שיציע המציעתקבע את ההצעה  מטעם החברה מכרזיםהוועדת  .16

מור, לוועדה הזכות לפסול כל הצעה מהטעמים מבלי לגרוע מהא. הזוכהמבין אלו שעמדו בתנאי הסף, כהצעה 

לדברי ההסבר הכלליים )חוסר סבירות, חוסר תום לב, מידע שגוי ניסיון שלילי עם  8.2המפורטים בסעיף 

 המציע וכו'(.

, ללא תשלום, החל מהיום. המציע יידרש למסור את פרטי את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה .17

במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת המופיעה  בלבדאיש הקשר מטעמו. כמו כן, ניתן לעיין 

. יובהר, לא ניתן יהיה להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו (1לדברי ההסבר הכלליים )חוברת  9.1בסעיף 

 , ההצעה תוגד אך ורק על גבי מסמכי המכרז שימסרו על ידי החברה.מאתר האינטרנט של החברה

להפנות  ככל שלדעת המציע קיימות במסמכי המכרז סתירות, אי בהירויות, שגיאות, אי התאמות, הוא רשאי .18

. את הפניות הנ"ל יש לשלוח 0041:, בשעה 31.10.18, עד לא יאוחר מיום לחברהשאלות הבהרה בכתב 

(, יש לשלוח 1בדברי ההסבר הכלליים )חוברת  10.2, המופיע בסעיף dana@sharonim.orgדוא"ל ל

 בלבד.  wordכמסמך

תשובות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיהיו, יפורסמו באתר החברה.  תשובות ו/או הבהרות .19

 .החברהיחייבו את הן אלו אשר  בכתב בלבדינתנו יש

את ההצעה, בשני העתקים שיסופקו על ידי  .0041: בשעה 08.11.18הינו  הצעותלהגשת  המועד האחרון .20

החברה, לרבות ערבות המכרז ויתר האישורים, יש לשים במעטפה סגורה המיועדת לכך ולהגישה בתיבת 

ורים, מסיבה כלשהי, לא הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמהמכרזים במדרשי החברה. 

 תידון.
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  :ץהיוע

 .(1הסביר את מהות הפרויקט בכמה משפטים, בהתאם למפורט במפרט הטכני )חוברת 

  :דגלע

 , וכן כי קיים בחברה מוקד, אליו יתחבר הקבלן הזוכה. מספר המתקנים של החברהפירט לגבי 

  :שאלת משתתף

ת על ומצלמ התקנת תידרשנהכמו כן, באם  המצלמות? עבורכבילה/ תשתיות נושא היכן ישנה התייחסות במכרז ל

 עמודי תאורה, מי אחראי על פריסת התשתיות? 

  , הנותנים מענה לנושא התשתיות.(2למפרט הטכני )חוברת  4.10-4.9: תשומת לב המציעים לסעיפים הפניה

 

  לעיל. 19למפורט בסעיף  בהתאם חעל הכתב ולשלו שאלותיהםמשתתפים להעלות את על ההובהר בשנית: 



 
 

 

 

 משתתפים במפגש מטעם המציעים –נספח ב' 

 תשתיות מים וביוב בע"מ ברמת השרון להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת שרונים 8201/05מכרז מס' 

 

 פקס טלפון מייל שם + משפחה שם החברה מס'

1 
טופ סקיי ליין מערכות 

 הנדסה בע"מ
 office@topskyline.co.il ירין לוי

09-7452211 

054-5661003 
09-7453311 

2 
אי.אן.איי פתרונות אבטחה 

 מתקדמים בע"מ

 אלנסי סולומון

 תמיר אדמוני
security.com-elensy@eni 

054-4306082 

03-5507160 
03-5507161 

 beni@barak555.co.il לב בני בע"מ 555ברק  3
08-6756557 

052-3446555 
08-6756559 

  Yossi_s@magalcom.com 052-8747874 יוסי סרב מגלקום בע"מ 4

 Ofer.s@motorolasolutions.com 053-5858988 03-7642903 עופר סימונוב מוטורולה סולושיינס בע"מ 5

6 G-1 אמיר אלון groop.com-Amir.alon@G1 052-2527523 03-9279605 

  Avi.d@team3.co.il 052-2423876 אבי דגן מערכות מיגון 3צוות  7

 rafi@elfar.co.il רפי שמידע אלפר 8
050-4008900 

03-9160531 
03-9160438 

  kobif@bynet.co.il 054-3456060 קובי בינת יישום מערכות 9

 Roy@hisec.co.il 050-7293778 09-7734982 רועי טל י סקיוריטיהי 10

 nirz@leadcontrol.com 052-6394617 03-9626060 ניר זולטק ליד בקרה בע"מ 11

 s3.com-rafio@magal 052-2513807 03-5366245 רפי אוחיון מגל מערכות 12

 Guy.hallawa@bezeq.co.il 03-6267487 1533-6267487 גיא חלואה בזק 13

mailto:beni@barak555.co.il
mailto:Yossi_s@magalcom.com
mailto:Ofer.s@motorolasolutions.com
mailto:Avi.d@team3.co.il
mailto:rafi@elfar.co.il
mailto:kobif@bynet.co.il
mailto:Roy@nisec.co.il
mailto:nirz@leadcontrol.com
mailto:rafio@magal-s3.com
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050-6777487 

 gmail.com 054-7793404@7793404 ולדי מים שקטים 14
04-9532354 

07-32315016 

 elita.co.il-shai@tzag 052-4572020 03-3735106 שי צג עליתה 15

  orenp@electra.co.il 054-4557456 אורן פלטוני אלקטרה טכנולוגיות 16

 davidmo@pelephone.co.il 050-2020800 153-50220800 מור חיים דוד פלאפון 17

 shmuelbu@ledico.co.il 050-8500622 03-6282330 שמואל בן עוזי לדיקו בע"מ 18

 


