
מכרז פומבי מס' 2/2015:
למתן שירותי אכיפת גביה

כללי
מי רקת טבריה בע"מ )להלן: "התאגיד"( מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות למתן 
במסמכי  כמפורט  לתאגיד  המגיעים  תשלומים  גביית  לצורך  גביה  אכיפת  שירותי 
המכרז. תקופת ההתקשרות הינה ל-12 חודשים. לתאגיד אופציה להאריך את תקופת 

ההתקשרות עד 12 חודשים בכל פעם ולא יותר מ 5 שנים סה"כ.
תנאי סף להשתתפות במכרז

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

המשתתף רכש את מסמכי המכרז. א. 
המשתתף הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.  ב. 

המשתתף הינו בעל ניסיון במשך לפחות 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  ג. 
ההצעות למכרז )2010-2014(, בתחום מתן שירותי אכיפת גביה לשני תאגידי מים   
הפחות,  לכל  התשס"א-2001,  וביוב,  מים  תאגידי  חוק  לפי  שהוקמו  וביוב,   
שלפחות אחד מהם הינו תאגיד מים וביוב שבתחומו  20,000 מדי מים לפחות;   
כי  יובהר,  ספק  הסר  למען  ישראל.  במדינת  לפחות  מקומיות  רשויות  לחמש  וכן   
הרשויות  ו/או  התאגידים  מן  אחד  לכל  ביחס  נדרש  שנים   5 של  הניסיון   

המקומיות שצוינו לעיל בנפרד.    
המשתתף הינו מעסיק של כח אדם בהיקף של לפחות 40 עובדים קבועים במשרה  ד. 
ולרשויות מקומיות.  וביוב  גביה לתאגידי מים  מלאה, העוסקים בשרותי אכיפת   

המשתתף הינו בעל תקן ISO 9001 בתוקף.  ה. 
המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק. ו. 

קבלני  באמצעות  עובדים  העסקת  חוק  עפ"י  אדם  כוח  קבלן  אינו  המשתתף  ז. 
שכרם  מלוא  את  לעובדיו  המשלם  מעסיק,  והוא  תשנ"ו-1996  אדם,  כוח   

וזכויותיהם עפ"י כל דין.  
המשתתף צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז ח. 

רכישת מסמכי המכרז
 ,15:00 ועד   09:00 השעות  בין  התאגיד,  במשרדי  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  את 
בע"מ  טבריה  רקת  מי  לפקודת  בשיק  מע"מ(,  )כולל   3,000₪ של  סכום  בעבור 
אי  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  לרוכש.  יוחזר  לא  אשר  בלבד(,  למוטב  )חתום 
ההצעה,  מסירת  במועד  איחור  לרבות  שהיא  סיבה  מכל  במכרז  המציע  השתתפות 
התשלום. להחזרת  עילה  תהווה  לא  התאגיד,  ידי  על  המכרז  של  ביטולו  וכן 

ערבות בנקאית להצעה
על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 50,000 ₪, בהתאם 
להצעתו. בהתאם  התחייבויותיו  קיום  להבטחת  וזאת  המכרז,  מסמכי  להוראות 

הגשת ההצעות
ידנית במשרדי התאגיד אוהל יעקב 16, טבריה עד ליום  ההצעות תוגשנה במסירה 
מועד  לאחר  שתימסר  הצעה  ההגשה"(.  "מועד  )להלן:   12:00 בשעה   26/02/2015
לקבל את  אין התאגיד מתחייב  ועדת המכרזים.  בדיוני  תיכלל  ולא  ההגשה, תפסל 

ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
שאול דוד– מנכ"ל

מי רקת טבריה בע"מ


