
 

 

 לת.מ.ר. תאגיד מים אזורי בע"מ הנדסהלמתן שירותי  02/2021מכרז 

)רמלה, גדרה, קרית מלאכי, בני עייש( בע"מ מזמין בזאת הצעות למתן שירותי האזורי  ת.מ.ר  תאגיד המים

בתאגיד )להלן: השירותים(. השירותים, היקפם ותנאיהם מפורטים במסמכי המכרז המפורסמים באתר  הנדסה

 של התאגיד.האינטרנט 

 
 תיאור השירותים

 ניטור שפכי תעשיה.  .1

 אחריות מלאה על תהליך ניטור השפכים ▪
 התקשרות עם יועצים. ▪
 ך הניטור ניהול היועצים, כולל תכנון התהלי ▪
 וידוא שלמות תכניות הדיגום ▪
 איש קשר מול כספים וגביה ולצורך גביית חובות ▪
 הסדרת "חובות עבר" מקצועיים וכלכליים ▪

2. GIS  

 הזנת הנתונים ע"י ספק חיצוני ומעבר להזנה עצמאיתקידום  ▪
 GISאחריות מלאה על התקשרויות עם נותני השירות מתחום ה ▪
 GISהדרכת הצוות בשימוש ב ▪

 מידע הנדסי .3

 מתן מענה לאישורי חפירה ▪
 מתן מענה לתיאומי תכנון ▪
 מתן מענה לבדיקת תב"עות ▪
 

 הגשת דוחות תקופתיים, וסיוע בדוחות התאגיד .4

 עבודה תל"ש ותכנית ביצוע בפועל לרשות המיםהגשת תכנית  ▪
 הגשת דוח הנדסי ▪
 נציג התאגיד לדוחות לתושב וכיוב' ▪
 עבודה מול הרגולטורים השונים בהגשת דיווחים )אירועי זיהום סביבה, כיבוי אש וכיוב'( ▪

 
 סיוע למהנדס .5

 וניםמעקב אחר משימות שאינן בסמכות מחלקות תפעול, פרויקטים, בטחון מים ופחת מים ושע ▪
 כל משימה או מטלה נוספת אשר תוגדר על ידי מהנדס התאגיד ▪

 
השירות יינתן על ידי אדם יחיד בלבד )המציע או רפרנט מטעם הציע( הנדרש לנוכחות פיסית בתאגיד בהיקף  .6

 של משרה מלאה. 
 

 כללי
רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עמד, במועד הגשת ההצעה, בכל התנאים המצטברים, לרבות תנאי הסף  ▪

 לתפקיד, המפורטים במסמכי המכרז.
", במשרדי התאגיד הנדסהאת הצעתכם יש למסור במסירה ידנית, במעטפה סגורה עליה ירשם "שירותי  ▪

 .14:00עד השעה  21.06.21שני , עד ליום 2קומה  , רמלה21סוקולוב ברחוב 
הצעות שלא יוגשו במועד ו/או בדרך הנ"ל לא יובאו לדיון. באחריות המציע לקבל אישור בדבר מסירת הצעתו  ▪

 ומועד המסירה. 
שעה עד ה .2115.06שלישי עד ליום  michrazim@tamarwater.co.il לשאלות הבהרה יש לפנות לכתובת  ▪

14:00. 
 התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לו מתאימים, על פי המסמכים שיוגשו לו. ▪
התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו לו. התאגיד אינו מתחייבת לקבל את  ▪

 ההצעה הזולה ביותר ו/או את ההצעה בעלת הניקוד המרבי.
 זו מופנית לגברים ונשים כאחד. מודעה ▪

 

 ,בברכה

 תאגיד מים אזורי ת.מ.רמנכ"ל , יוסף בן חמו
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