
מכרז פומבי מס' 01/2012
לאספקה והתקנה של מערכות מדי מים לקריאה מרחוק 

בעכו )להלן:"המכרז"(
כללי       

לאספקה  הצעות  בזה  מזמינה  "החברה"(  )להלן:  בע"מ  עכו  מי   .1
בעכו, בהתאם  לקריאה מרחוק  מים  מדי  והתקנה של מערכות 

לתנאי והוראות מסמכי המכרז.
השלמת שלב א' של העבודות, כהגדרתו במסמכי המכרז )דהיינו   .2
ביצוע העבודות בעיר העתיקה ובשכונות הוותיקות( תהא בתוך 
3655 ימי לוח מהמועד הנקוב בצו תחילת עבודות שיימסר לקבב

לן.   במהלך 365 חודשים שלאחר השלמת שלב א', לחברה תהא 
אופציה, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, להרחיב את 
בכולן(,  או  נוספות  בשכונות  )דהיינו  עכו  בעיר  העבודות  ביצוע 
וזאת לפי לוחות זמנים שיימסרו לקבלן ע"י החברה )שלב ב'(.   

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה   .3
ההתקשרות. 

העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר   .4
במפרט המיוחד המצורף למכרז.  

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות 

במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
)להלן: "קבלן המשנה"(,  ו/או קבלן משנה מטעמו  מציע שהוא   .1
רשום כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות 

הנדסה בנאיות, התשכ"ט ב 19659, בסיווג 400 ב-1 לפחות.
מציע שהוא ו/או קבלן המשנה, ביצעו לפחות 3 פרויקטים לאסב  .2
בקקה והתקנה של מערכות מדי מים לקריאה מרחוק במהלך הש

נתיים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות )דהיינו במהלך 
השנים 2010-2011(, וזאת בהיקף כולל של לפחות 15,000 מדי 

מים, שהינם פעילים לפחות למשך 12 חודשים. 
נדרש, כי במסגרת הפרויקטים הנ"ל המציע ו/או קבלן המשנה   

בייפקו מדי מים, ציוד בקרה ותקשורת, כולל יחידות קצה, רפי
טרים, ממסרים, רכזות.

מציע שהיו לו הכנסות בשנתיים האחרונות )2010-2011( בסכום   .3
של 5 מלש"ח לפחות, לא כולל מע"מ, לכל שנה.

מציע שברשותו, או ברשות קבלן המשנה, רישיון תקף ממשרד   .4
התקשורת להקמת תחנות קשר לסחר, לאחזקתן, ואישור עבור 

ציוד התקשורת.
מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז והשתתפו בסיור הקבלנים   .5

ובמפגש המציעים.
מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות   .65

מסמכי המכרז.
רכישת מסמכי המכרז

העבודה  בשעות  החברה,  במשרדי  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  את 
יוחזרו.  )כולל מע"מ(, שלא  הרגילות תמורת תשלום של 2,000 ₪ 
אי השתתפות המציע במכרז מכל סיבה שהיא, לרבות איחור במועד 
מסירת ההצעה, וכן ביטולו של המכרז על ידי החברה, לא יהוו עילה 

להחזרת התשלום.
ערבות

)אוטונומית(  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  להצעה  יצרף  המציע 
בסכום של 30,000 ₪ )שלושים אלף ₪(, בנוסח הנדרש במסמכי 

בממכרז, לטובת המזמין להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתי
מה על החוזה וקיום הוראותיו. 

מפגש מציעים וסיור קבלנים
בשעה   20.2.2012 ביום  ייערכו  הקבלנים  וסיור  המציעים  מפגש 

09:00, נקודת המפגש: במשרדי החברה, שברח' הארבעה 57, עכו.
השתתפות במפגש המציעים ובסיור הקבלנים היא חובה, ומהווה 

–ננאי סף להשתתפות במכרז. מציע אשר לא ישתתף בסיור הקב
לנים ובמפגש המציעים, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 5.3.2012, בשעה 12:00.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

דני ספנדי, מנכ"להצעה שהיא.
מי עכו בע"מ


