
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ
מכרז פומבי מס' 07/2021

הקמה ותחזוקה של מערכת קר"מ
)מדי מים וקריאה מרחוק של מדי מים(

-כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ )להלן: "פלג הגליל"( 
מזמינה בזאת הצעות להקמה ותחזוקה של מערכת קר"מ )מדי מים 

וקריאה מרחוק של מדי מים( עבור פלג הגליל.
ניתן לקבל לדוא"ל ללא תמורה לאחר רישום  את מסמכי המכרז   .1
במשרדי פלג הגליל בין השעות 09:00-15:00, טלפון 04-9008136 ולאחר 

השתתפות במפגש כנס מציעים.
מפגש קבלנים / כנס מציעים יתקיים ביום ד' תאריך 16/06/2021 בשעה   .2
12:00 במשרדי פלג הגליל אזור תעשיה צ.ח. ר, ראש פינה - הנוכחות 

במפגש / כנס הקבלנים הינה חובה.
תנאי סף להשתתפות במכרז  .3

משתתף שהינו חברה רשומה כדין ברשם החברות במדינת ישראל.  .3.1
המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   .3.2
המעיד, כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות 

המס כחוק.
.ISO 9001 למציע יש אישור/התעדה למע' ניהול איכות לפי תקן  .3.3

ככל שהצעת המציע כוללת מרכיבים עיקריים של מע' קר"מ: מדי   .3.4
מים אחודים, יחידות קצה, מרכז בקרה / מערכת המידע שבכוונתו 
לספקם באמצעות קבלני משנה, יצרף להצעתו התחייבות קבלני 

משנה בנוסח המצורף בנספח נ.4 למכרז זה.
ניסיון קבלני – המציע כשלעצמו הינו בעל ניסיון קודם ומוכח   .3.5
בהקמה של מערכת קר"מ אחת לפחות כמוצעת במכרז זה, כולל: 
מדי קר"מ )מדי מים עם קריאה מרחוק(, מע' תקשורת קבועה 
)FIX NETWORK( ומרכז בקרה / מע' מידע, בהיקף של 25,000 

מדי קר"מ לפחות, אשר החלה לפעול לאחר יום 1/1/2014.
לעניין סעיף זה "ניסיון קודם" – יתקבל ניסיון אצל המציע אף אם   
חלק מעבודות ההקמה בוצעו באמצעות קבלני משנה אותם הציג 

המציע כקבלני משנה בהצעתו.
הבהרה:  

לעניין סעיף זה "ניסיון קודם" – יש להציג מערכות בהן יח' הקצה   
והתקשורת ומערכת המידע – מיוצרים / מסופקים ע"י המציע ו/

3.4 לעיל, כולל מערכות  או קבלני משנה מטעמו כאמור בסעיף 
שבהן מדי המים ו/או יח' קצה ו/או מדי מים אחודים ו/או מערכת 

התקשורת ו/או מערכת המידע שונים מהמוצע במכרז זה.
היקף כספי - על המציע להיות בעל מחזור כספי שנתי בהיקף   .3.6
נומינלי שלא יפחת מ- 15,000,000 ₪ )חמש עשרה מיליון שקלים 
חדשים( )לפני מע"מ( לשנה, במהלך כל אחת מ-3 )שלוש( השנים 
2020 כולל(. לעמידה  2018 עד  שלפני פרסום מכרז זה )השנים 
בתנאי סף זה יש לצרף מסמך מהרו"ח של המציע עפ"י הנוסח 

בנספח נ.3 למכרז זה.
דרישות סף לגבי מדי המים:  .3.7

נדרש להציע את כל סוגי מדי המים הנדרשים במכרז זה   .3.7.1
בקטרים "3/4 עד "8.

מדי המים המוצעים בקוטר "3/4 הינם מדי מים אחודים   .3.7.2
)כהגדרתם במכרז זה(.

כל מדי המים המוצעים יהיו בעלי אישור דגם של רשות   .3.7.3
המים.

לת"י  כל מדי המים המוצעים יהיו בעלי אישור התאמה   .3.7.4
5452)2016( - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה 
2016 )תכולה מרבית של  במהדורה העדכנית שלו משנת 

עופרת לא תעלה על 0.25%(.
מדי המים ה"רגילים" )כל מדי המים פרט למדי "גלאט"   .3.7.5
כהגדרתם במכרז זה( המוצעים הינם בעלי אישור מכון 
הילכתי לשימוש בשבת וחג )אישור כשרות( מטעם לפחות 

אחד מהגורמים שלהלן:
מכון הילכתי צומת )להלן: "מכון צומת"(. א. 

מכון מדעי טכנולוגי להלכה )להלן: "מכון הלפרין"( ב. 
משמרת השבת. ג. 

שע"י בד"ץ העדה החרדית. ד. 
מדי מים "גלאט" המוצעים הינם בעלי אישור מכון הילכתי   .3.7.6
)אישור כשרות( מטעם לפחות אחד  וחג  לשימוש בשבת 

מהגורמים שלהלן:
משמרת השבת. א. 

שע"י בד"ץ העדה החרדית. ב. 
מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על פי הנוסח   .3.8
בנספח נ.1. המזמין רשאי לפסול הצעה שצורפה לה ערבות בנקאית 

אוטומטית בנוסח השונה מנספח נ.1 למכרז זה.
תנאי הסף המלאים והמחייבים מפורסמים בחוברת המכרז.  

את ההצעות, בהתאם לתנאי המכרז, בצירוף ערבות בנקאית בסך של   .4
300,000 ₪ )ובמילים: שלוש מאות אלף ₪( כערבות מכרז, יש למסור 
במסירה ידנית לתיבת המכרזים של פלג הגליל, אזור תעשיה צ.ח.ר, 
זיהוי חיצוני  )לא לשלוח בדואר(, במעטפה סגורה ללא  ראש פינה 
הנושאת כותרת "מכרז פומבי מס' 07/2021", וזאת עד ליום ה' תאריך 

15/07/2021 לא יאוחר מהשעה 12:00.
בנוכחות   12:30 15/07/2021 בשעה  ה' תאריך  ביום  יפתח  המכרז   .5

המציעים במשרדי פלג הגליל
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.  

משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב למזמין, עד ליום ג'   .6
.sigalitb@plg.org.il :22/06/2021 בשעה 12:00 וזאת לכתובת דוא"ל

טלפון לבירורים: 04-9008136  .7
רו"ח אדי שוסב

מנכ"ל 
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ


