
מי עכו בע"מ

כללי
מי עכו  בע"מ (להלן: "מי עכו" או "החברה" או " התאגיד"), תאגיד מים וביוב מיסודה 
של עיריית עכו מזמין בזאת הצעות לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע 

ממוחשבת עבור מי עכו כמפורט במסמכי המכרז. 
תקופת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה הינה ל- 3 שנים מן המועד שיינקב בצו התחלת 
העבודות, ולחברה אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, 

על פי שיקול דעתה.
תנאי סף להשתתפות במכרז  

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים 
המצטברים שלהלן:

מידע   טכנולוגית  שירותי  בתחום  והעוסק  דין  עפ"י  הרשום  תאגיד  הינו  המציע   .1
(Information Technology), לתאגידי מים וביוב לרבות תוכנה, חומרה ותקשורת.

המציע הינו יצרן תוכנה לניהול ממוחשב של מערכות גביה ופיננסיות ו/או בעל הרשאה   .2
מאת יצרן התוכנה לשווק, להתקין ולתחזק את המערכות המוצעת על ידו – ובעל 

יכולת לבצע שינויים והתאמות תוכנה שידרשו ע"י מי עכו , במסגרת מכרז זה.
המציע מספק  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, שירותי התקנה, הטמעה,   .3
הסבה,  הדרכה, הפעלה ומתן שירותי תמיכה של מערכות גביה המשמשות לתפעול 
ממוחשב של תחומי גביה, לפחות ל- 3 תאגידי מים וביוב במדינת ישראל שהוקמו 
ופועלים בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001 ומתוכם לפחות שני 

תאגידים המספקים מים ללפחות  17,000 מדי מים כל אחד. 
המציע או קבלן משנה מטעמו, מספק, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, שירותי   .4
התקנה, הטמעה, הדרכה, הפעלה ומתן שירותי תמיכה של מערכות CRM המשמשות 

לתפעול ממוחשב לשני  תאגידי מים וביוב בישראל לפחות.
למשתתף מחזור עסקים שנתי מעל 4.0 מיליון ₪ (לפני מע"מ) בכל אחת משתי שנות   .5

הכספים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז (2016 ו - 2017).
המערכת המוצעת  הינה בעלת אישור לרישום במרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות   .6
לפי הוראות ניהול פנקסים (הוראת ביצוע מס – הכנסה מס 3/2003 ניהול ספרים / 
משפטית / שומה מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות לפי הוראות ניהול פנקסים). 

ערבות בנקאית להצעה
על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 25,000 ₪, בהתאם 

להוראות מסמכי המכרז, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו.
הגשת ההצעות

ליום  עד  עכו,   ,57 ידנית במשרדי החברה, דרך הארבעה  ההצעות תוגשנה במסירה 
29/11/2018 בשעה 11:45 (להלן: "מועד ההגשה"). הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, 

תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

מי עכו תהא רשאית, אך לא חייבת, לנהל מו"מ עם כלל המשתתפים במכרז בהתאם 
בכבוד רב, דני ספנדי– מנכ"ל מי עכולהוראות הדין.
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מערכות מידע פיננסיות, גביה, ואחרות


