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תאגיד מי ק .גת ( )2008בע"מ
מכרז פומבי מס' 01/2019
לאספקת ותחזוקת מערכות הנדסה לתאגיד
תאגיד המים מי ק .גת( )2008בע"מ (להלן" :התאגיד") מזמין בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן ,להציע הצעות
לאספקה ותחזוקה של מערכות הנדסה לתאגיד (להלן – "המערכת" ו/או "השירותים" ,בהתאמה) ,איסוף נתוני משרד ,עיבוד
קליטה והטמעה במערכות המידע ,רישיונות שימוש ,שירות ,תחזוקה ותמיכת משתמשים ,להלן" :הקמת המערכת" ,וזאת בהתאם
לתנאים המפורטים במכרז זה על כלל מסמכיו ,הוראות נציגי התאגיד ,דרישות והוראות כל דין.
 .1ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,החל מיום ראשון  , 04/08/19במשרדי מי גת ,ברחוב שדרות לכיש  , 5קריית גת,
בימים א-ה בין השעות  9:00-13:00בתיאום מראש ובאתר מי גת שכתובתו.http://www.mei-gat.co.il/ :
 .2תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.2.1

בעל ניסיון מוכח ביישום ,התקנה ,הטמעה ותחזוקה של מערכות  GISלניהול תשתיות עירוניות עובדות עבור 3
תאגידים/רשויות לא מאוגדות לפחות ,וזאת במהלך  3השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

.2.2

המציע הינו בעל זכויות היוצרים במערכת או שהינו ספק מורשה מטעם היצרן להפצת המערכת.
למציע מחזור הכנסות שנתי בשנים  2017 ,2016ו 2018-בהיקף שלא יפחת מ 2,000,000-ש"ח (לא כולל מע"מ) וכי לא
קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  2018הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים
כ"עסק חי" ,כהגדרתו בתקן ביקורת מס'  58של לשכת רואי החשבון בישראל.

2.3

.2.4

המציע נעדר זיקה לחבר תאגיד  /הנהלת תאגיד ו/או עובד תאגיד.

.2.5

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית – בסך  25,000ש"ח כמפורט בסעיף  6להלן.

.2.6

למציע אישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976והוא עומד בתנאים ובהוראות
הנדרשים לפי חוק זה.

.2.7

המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום.

 .3שאלות הבהרה עד ראשון  18/08/2019בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לתאגיד ,אל יהודית
חודדי במייל  , yehudit@mei-gat.co.ilשאלות הבהרה בכתב במסמך  MS-Wordבלבד
 .4תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה ל( 36 -שלושים וששה ) חודשים קלנדאריים עם אופציה
לתאגיד להארכת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,כולם או חלקם.
 .5ועדת מכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בארבעה שלבים כמפורט להלן:
שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף .מציעים אשר הצעתם תימצא
שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף ,יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
שלב ב' – שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז מרכיב האיכות המהווה  40%מהציון
הסופי של המציע על המשתתף לקבל לכל הפחות  30נקודות במרכיב האיכות (להלן" :ניקוד איכות
מינימאלי") על מנת לעבור לשלב ג' של המכרז .משתתף אשר לא יקבל את ניקוד האיכות המינימלי
הנדרש -הצעתו תיפסל.
שלב ג'– בחינת הצעת המחיר של המשתתף במכרז (נספח ה') – .תוגש במעטפה נפרדת מרכיב זה מהווה 60%
מהציון הסופי של המציע.
 .6על המציע ,להגיש במסירה ידנית את הצעתו ושאר מסמכי המכרז ,לתיבת המכרזים בתאגיד ,שברחוב שדרות לכיש
 , 5קריית גת ,בנוכחות נציג/ה התאגיד ,במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס'  "01/2019ביום רביעי
 ,28/08/2019בין השעות  8:00-12:00בלבד.
לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד הנ"ל.

 .7התאגיד אינו מתחייב לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה ,וכן רשאי התאגיד להתנות את הזכייה בתנאים ,ללא חובת
הנמקה.
 .8למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז ,האמור
במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.

בכבוד רב
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