
 

 

 
 
 
 

 בדבר פרסום המכרז ותנאיולאתר המרשתת נוסח מודעה  – 1מסמך 
 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ

לאספקת שירותי קריאת מדי מים, עיבוד נתוני הקריאות והצריכה,  03/2022מספר מכרז פומבי 
הגביה, צרכנות מים, שירות לקוחות, לרבות שירותי מוקד טלפוני לבירורים חיוב, גביה, אכיפת 

 ולתשלומים, ושירותים הנלווים לכל אלה
תאגיד המים והביוב האזורי של עיריית רמלה ומועצות מקומיות  -ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ 

בלת הצעות למתן (, פונה בזאת לק/ "התאגיד" גדרה, קרית מלאכי ובני עי"ש )להלן: "המזמין"
השירותים הבאים: קריאת מדי מים, ניהול קריאות מערכת הקר"מ, עיבוד נתוני קריאת מדי המים, 
קריאות הקר"מ והצריכה, ביצוע פעולות החיוב ואספקת שירותי צרכנות המים, אספקת שירותי 

אחר שיורה הדפסה, הפצה וגביה של חשבונות המים ו/או הביוב, אגרות ודמי הקמה, וכן כל חיוב 
עליו המנהל, גביה, אכיפת הגביה, מוקד טלפוני לבירורים ולתשלומים, שירות לקוחות ושירותי קהל 
ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה במסגרת הקמת, איוש, הפעלת ותחזוקת מחלקת שירות 

"ש הלקוחות והגביה של המזמין והפעלת שירותים אלה ביישובים רמלה, גדרה, קרית מלאכי ובני עי
וביישובים שיכללו בעתיד בתחום שיפוטו של המזמין, הכל כמפורט במסגרת מסמכי המכרז )להלן: 

 ."השירותים"(
 השירותים, היקפם ותנאיהם ולרבות תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

חודשים. למזמין בלבד נתונה אופציה להאריך את תקופת  24 -תקופת ההתקשרות הינה ל 
חודשים בכל פעם, לפי הוראות מסמכי  12דשים נוספים, לתקופה של עד חו 36ההתקשרות בעד 

 המכרז. 
 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז
עומדים בכל התנאים רשאים להשתתף במכרז  משתתפים, אשר במועד הגשת ההצעות למכרז 

 הבאים: המצטברים
 

 מעמד משפטי   .א

 המציע הינו תושב ישראל. –מציע שהינו אדם פרטי  .1

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות. –מציע שהינו שותפות  .2

 החברה רשומה כדין ברשם החברות. –מציע שהינו חברה  .3

המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומחזיק בתעודה לפי חוק העסקאות גופים  .4
 ובכל האישורים והמסמכים הנדרשים על פיו.  1976-ציבוריים, התשל"ו

המשתתף ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים  .5
, ולפי 1976 –זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

היעדר  -. היה המעוניין להשתתף במכרז תאגיד 2/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 
שליטה בו ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה הרשעה כאמור גם לגבי בעלי ה

 בתאגיד.

או לפי  1987-המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז .6
; אם 1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

נה אחת לפחות ממועד חלפה ש -הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 
 ההרשעה האחרונה.

המשתתף ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מנהליו הבכירים אינו מצוי בניגוד עניינים עקב  .7
 העבודות נשוא מכרז זה.

 

 



 

 

 

 

 

המשתתף הצהיר כי הוא יקפיד אחר הוראות חוק לעידוד טוהר המידות בשרות הציבור,  .8
כל שיידרש לשם שמירה על טוהר ותקנותיו, לרבות מתן גילוי נאות, כ 1992-התשנ"ב
 המידות.

 

 ניסיון  .ב

 :במצטברהמציע עומד בכל התנאים הבאים, 

, בלבד בעצמו כקבלן ראשיסיפק המציע,  )כולל( 2022עד  2018במהלך כל אחת מהשנים  .1
שירותי גביה והפעלת מערך שירות לקוחות פרונטאלי, לרבות מענה בכתב ובעל פה בכל 

של חובות בפיגור לפי  והאכיפה, וכן שירותי אכיפת הגביה תחומי צרכנות המים, הגביה
, מתוכם תאגיד מים וביוב אחד לפחות לשני תאגידי מים וביובפקודת המסים )גביה( 

תושבים לפחות, על בסיס נתוני  140,000לפחות המשרת אוכלוסייה בהיקף כולל של 
 .2020הלמ"ס לשנת 

ניסיון זו, לא יכללו תאגידי מים וביוב בהם *** למען הסר ספק יובהר כי לעניין דרישת 
 מספק המציע שירותי אכיפה מנהלית ואכיפה משפטית בלבד.

שירותי מוקד  ,סיפק המציע, בעצמו כקבלן ראשי 2022עד  2018במהלך כל אחת מהשנים  .2
של לפחות  מצטברלפחות ובהיקף לשני תאגידי מים וביוב טלפוני לבירורים ולתשלומים 

 השנים אחת מחמש בכלבמצטבר בירורים  45,000 –תשלומים ו  15,000 –פניות  60,000
 .לכלל תאגידי המים והביוב להם סיפק שירותים אלה יחד

 -" משמעם תאגידי מים וביוב" יובהר שלעניין דרישת הניסיון הנכללת בסעיפים אלה
 .2001-ההגדרה הקבועה בעניין זה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א

 

 תנאים נוספים .ג

המציע צירף אל הצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מוגבלת, לפקודת  .1
מסמכי לנוסח המצורף לבהתאם , ₪(אלף  מאתיים ושבעים) ₪ 270,000על סך של  המזמין

 המזמין .12.10.2022תהא בתוקף עד ליום  הערבות המכרז ובנוסח כאמור במסמכי המכרז.
רשאי לחלט את הערבות כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז  יהא
  זה.

 השתתף במפגש המציעים.  המציע .2

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל  .ד
 הערבות הבנקאית ומסמכי הוכחת הניסיון, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 
 כרז מסמכי המ

מציעים פוטנציאליים )ספקי שירותי גביה( יכולים לבקש את מסמכי המכרז באמצעות הדואר 
 י"דוזאת החל מיום א', , 2903944-073או בפקס מספר   michrazim@tamarwater.co.ilהאלקטרוני 

שם איש קשר, מספר שם הגוף הפונה,  –פרטי התקשרות  ציוןתוך  15.05.2022 –באייר תשפ"ב, ה 
ומסמכי המכרז יישלחו אליהם באמצעות הדואר האלקטרוני, על  ,טלפון וכתובת דואר אלקטרוני

 .פי הפרטים אותם מסרו
ניתן לצפות בנוסח המודעה ובתנאי הסף למכרז באתר המרשתת של המזמין בכתובת: 

www.tamarwater.co.il   ,15.05.2022 –י"ד באייר תשפ"ב, ה החל מיום א', וזאת. 
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 מפגש מציעים
 –א', כ"א באייר תשפ"ב, ה יתקיים ביום  03/2022פומבי מספר מפגש מציעים במסגרת מכרז 

. משרדי הנהלה 2רמלה, קומה  21במשרדי התאגיד ברחוב סוקולוב  13:00בשעה  22.05.2022
 ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה 

ההשתתפות במפגש הינה באמצעות בעל תפקיד במציע או באמצעות ייפוי כח שיימסר בתחילת 
 המפגש לנציג המזמין.

למען הסר ספק יובהר כי מסמכים שיוגשו ע"י גורם כלשהו שלא השתתף במפגש המציעים ייפסלו 
 ועדת המכרזים של המזמין! על הסף ולא ייכללו במניין המסמכים שיידונו בפני

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים את מפגש המציעים באמצעות "ועידת וידאו" )באמצעות 
(, הכל באמצעות פרסום הודעה באתר התאגיד זום, טימס או כל אמצעי אחר לקיום ועידת וידאו

עידת הוידאו לכלל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. בחר המזמין בדרך זו, יישלח קישור לוו
המשתתפים אליהם נשלחו מסמכי המכרז, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרו בעת בקשת מסמכי 
המכרז, ובמקביל יפרסם על כך המזמין הודעה באתר המרשתת שלו. המציעים מתבקשים לעקוב 

 אחר פרסומי התאגיד באתר המרשתת שלו.
 
 
 

 שאלות הבהרה
 Wordובאמצעות קובץ מציע המעוניין להעלות שאלות הבהרה מתבקש להפנותן בכתב, בעברית, 

MS באמצעות הדואר האלקטרוני  בלבדmichrazim@tamarwater.co.il   073או בפקס מספר-
. העתק של הדואר האלקטרוני ישלח, במועד משלוח השאלות, לכתובת הדואר 2903944

 לא תיענינה.   PDF. שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ orenelne@gmail.comהאלקטרוני: 
ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני 

 וזאת על בסיס טבלה הערוכה במבנה שלהלן:הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה
 
 

הפניית השואל אל מסמכי  השאלה מס'
 המכרז

 עמוד סעיף מסמך

1     

2     

.....     

 
על המציע חלה החובה לוודא את קבלת שאלות ההבהרה כאמור במשרדי המזמין. השאלות כאמור 

 . 16:00בשעה  30.05.2022 –מיום ב', כ"ט באייר תשפ"ב, ה  לא יאוחרתועברנה לא יאוחר 
תשובות לשאלות  למתן התשובות. כתובת הדואר האלקטרוניבמסמך השאלות תצוין באופן ברור 

 לכל משתתפי המכרז בדוא"ל חוזר בהתאם לפרטים שימסרו על ידם. תשלחנהההבהרה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 הגשת ההצעות
את ההצעות, בצירוף כל מסמכי המכרז כמפורט בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, 

משרדי  2רמלה, קומה  21אל תוך תיבת המכרזים במשרדי המזמין ברחוב סוקולוב  ,בשני העתקים
" ללא כל סימנים מזהים 03/2022פומבי מספר הנהלה, במעטפה סגורה הנושאת את הרישום "מכרז 

. הצעה 13:00בשעה  12.06.2022 –א', י"ג בסיון תשפ"ב, ה ו/או כיתוב אחר וזאת, לא יאוחר מיום 
 .אחרת תיפסל על הסף אשר תישלח בדרך

 תיפסל ולא תובא לדיון ** המפורט לעיל הגשת ההצעה*** מעטפה שתגיע לאחר מועד 

 
 כללי

מהמועד  ארבעה חודשיםההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך 
רשאי לדרוש הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי  יהא המזמיןהאחרון להגשת הצעות. 

רשאי  המזמיןהא י –. מציע אשר חזר בו מהצעתו יום נוספים והמציע לא יתנגד לכך 60בעד  המכרז
 הכל כמפורט במסמכי המכרז. –לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעתו 

מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה 
 ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי נוחיות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את 
 מסמכי המכרז שיוגשו על ידי המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

 הזכות לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז בהתאם להוראות הדין. המזמין שומר לעצמו את 
 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

   
 
 
 
 
 

        
 בברכה,                                

 
 יוסי בן חמו                              

 מנכ"ל ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ                                                                                               
 


