
 
 

 פלג הגליל
 החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 1/2018מכרז פומבי כס/ 
להפעלת מחלקות שירות לקוחות וגביה, מתן 

שירותי ניהול חיובים, צרכנות מים וגביית חיובי 
 מים וביוב

 

 כללי .1

" ו/או פלג הגליל" -האזורית למים וביוב בע"מ )להלן החברהפלג הגליל  ,תאגיד המים והביוב

( "החוק"  -להלן) 2001 –מכוח חוק תאגידי מים וביוב תשס"א  2008שנת הוקם ב ,"(התאגיד"

שירותי מים ושירותי סילוק ביוב וטיהור שפכים, במספר רשויות  אספקתכתאגיד אזורי, לצורך 

 ע"י הממונה על תאגידי המים והביוב. ובמסגרת רישיון הפעלה שניתן ל תאגיד פועלמקומיות. ה

 34 -תושבים ומספק שירותי מים וביוב לכאלף  130 -התאגיד משרת כנכון למועד כתיבת המכרז, 

 מקומיות.   רשויות 13 -ב אלף צרכנים

התאגיד מזמין בזאת קבלת הצעות להפעלת מחלקות שירות לקוחות וגביה, מתן שירותי ניהול 

גיעים לתאגיד מאת צרכניו בעבור חיובים, צרכנות מים ומתן שירותי גביית חיובי המים והביוב המ

 "השירותים"(  -השירותים המסופקים על ידו )להלן

 במסמכי המכרז.  יםהשירותים, היקפם ותנאיהם, מפורט

 תנאי סף: .2

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק משתתפים העונים תנאי הסף המפורטים 
 במסמכי המכרז והכוללים בין היתר את תנאי הסף שלהלן: 

במועד הגשת ההצעה המשתתף הינו חברה הרשומה כדין ברשם החברות במדינת  .2.1
 ישראל.

בתוקף במועד הגשת ההצעות   ISO-9001 המשתתף הינו בעל תעודת עמידה בתקני .2.2
 למכרז.

 5שנים לפחות ב  3המציע יעמיד מנהל/ת פרויקט שהינו/ה בעל ניסיון מצטבר של  .2.3
חיובי מים וביוב בתאגידי מים וביוב שנים האחרונות בניהול מערכות גביית 

ושהינו/ה בעל/ת תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: משפטים/ כלכלה/ 
 מנהל עסקים. 

 הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע השירותים כדלקמן:  המשתתף .2.4
סיפק כקבלן ראשי, שירותי גביה והפעלת מערך שירות לקוחות הכולל  בין היתר, את 

 :השירותים שלהלן

 תפעול משרדי שרות לקוחות; .2.4.1



 
 לקוחות פרונטאלי ובעל פה; ירותש .2.4.2

 טיפול בפניות לקוחות בכתב; .2.4.3

 ;CRMניהול מערכות  .2.4.4

 מתן שירותי מוקד טלפוני לבירורים ותשלומים; .2.4.5

 מתן שירותי מוקד תפעולי טלפוני; .2.4.6

 ביצוע בדיקות לוגיות; .2.4.7

ו/או  הפקת חיובים לרבות תחשיבי אגרות הנחת צנרת מים והיטלי ביוב .2.4.8

 ;דמי הקמה

 ביצוע פעולות אכיפה מנהלית; .2.4.9

 שירותי גביה משפטית באמצעות העברה לעורכי דין חיצוניים; .2.4.10

 ותחזוקת נתוני בסיס החיוב; , טיובהקמת .2.4.11

מתוכם שתאגידי מים וביוב  3 -עד מועד הגשת ההצעה סיפק שירותים כאמור ל .2.5

יית חובות מים גב תושבים לפחות ו/או 50,000תאגיד מים וביוב אחד שבתחומו 

 5תושבים לפחות, במהלך  15,000 ןרשויות מקומיות שבתחום כל אחד מה 5 וביוב ב

 השנים האחרונות.  

עובדי גביה ושירות לקוחות.  50במועד הגשת ההצעה מעסיק המציע בעצמו מעל  .2.6

 למען הסר ספק רק עובדים במשרה מלאה יכללו במניין לעניין סעיף זה. 

 זמסמכי המכר קבלתאופן  .3

בימים ו/או  פארק תעשיות הגליל צח"רולקבלם במשרדי התאגיד  ניתן לעיין במסמכי המכרז

-04 :ןבטלפובכפוף לבירור ותיאום  ,2018בינואר  1מיום  12:00עד  09:00א' עד ה', בשעות 

http://peleg-שכתובתו:  של התאגיד טישירות מאתר האינטרנלהדפיסם .ו/או 9008136

hagalil.org.il לאחר רישום במזכירות התאגיד בטלפון הנ"ל ולאחר קבלת קוד כניסה ,

 מהתאגיד בכפוף לרישום פרטי מציע בטלפון הנ"ל..

 ערבות .4

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לטובת  .4.1

, בנוסח המצורף 2018למאי  27עד , שתהיה בתוקף ₪ 200,000סכום של , בהתאגיד

כנספח ג' למכרז. תשומת לב המציעים כי נדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות 

 לבין המציע. 

  הגשת ההצעה .5

 12:00שעה  2018לינואר  28יום המועד האחרון להגשת הצעות הינו  .5.1

http://peleg-hagalil.org.il/
http://peleg-hagalil.org.il/


 
 .התאגידההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי  .5.2

 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. התאגידאין  .5.3

במקרה של סתירה בין הודעה זו להוראות מסמכי המכרז, תגברנה הוראות מסמכי  .5.4

 המכרז.

 

 

 

 בברכה ובכבוד רב,

 רו"ח אדי שוסב,

 .מנכ"ל התאגיד )בפועל(


