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בקשה לקבלת מידע ( )RFIמס' 20-2017
בנושא איתור חיבור בין מערכת תיעול למערכת ביוב

תאגיד המים והביוב מי-ציונה בע"מ מזמין בזאת את הציבור למסור לו מידע בנוגע לאיתור חיבור בין
מערכות תיעול מי גשם לבין מערכות ביוב ,כפי שמתואר במסמכי הבקשה המפורסמים באתר האינטרנט
של מי ציונה תחת הלשונית "מכרזים" בעמוד:
http://www.mei-ziona.co.il/?CategoryID=267
את ההצעות יש להגיש במייל לכתובת rina@mei-ziona.co.il :
עד לתאריך  30/11/2017שעה 12.00

בקשה לקבלת מידע ( )RFIמס' 20-2017
בנושא איתור חיבור בין מערכת תיעול למערכת ביוב
עבור מי ציונה בע"מ
 .1כללי:
 .1.1תאגיד המים והביוב מי -ציונה (להלן "התאגיד")  ,מעונין לקבל מידע בנושא איתור חיבורים בין מערכות הניקוז
והתיעול לבין מערכות הביוב הציבוריות בישובים  :נס ציונה ,מזכרת בתיה וקריית עקרון.
 .1.1בכוונת התאגיד להכין תכנית רב שנתית לביצוע איתור החיבורים.
 .1.1המידע מבוקש כדי לבחון את השיטות הקיימות לביצוע האיתור ,הן מבחינת הערכות הנדסית והן כלכלית.
 .1.1מטרת התאגיד  :לבצע איתור חיבורים על מנת לבטלם כדי למנוע זרימת מי גשם למערכות ביוב ציבוריות.
 .1.1אורך קווי הביוב הציבוריים בשלושת היישובים  :נס ציונה ,מזכרת בתיה וקריית עקרון הינו כ 161-ק"מ.
 .1.6הבקשה מתבצעת בהתאם לסעיף 11א' לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג  . 1991 -הפנייה לספקים בבקשה למידע
נועדה לשם בירור האמצעים הקיימים בשוק כשלב מקדים לפרסום אפשרי של מכרז בנושא ו/או פנייה לקבלת
הצעות ,הכל בהתאם להוראות הדין.
 .1.1יובהר ויודגש כי:


בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז ,לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות
כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה ואין המשרד מחויב להתקשר עם מי מהמשיבים לפנייה זו ו/או לפרסם מכרז
בנושא .הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול התאגיד את המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים
מקצועיים וענייניים.



אם יתקיים הליך מכרז בעתיד ,יהיה התאגיד רשאי לשנות או להוסיף תנאים ודרישות – הכול לפי שיקול
דעתו המקצועי ובהתאם לצרכיו.



התאגיד יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לבקשה זו ולספק לא יהיו טענות בגין זכויות
יוצרים.

 .2הבקשה למידע
כל הרואה את עצמו בעל הטכנולוגיה ו/או ובעל הידע והניסיון לסייע לתאגיד לשם בירור האמצעים הקיימים בשוק
בנושא איתור חיבור בין מערכת תיעול למערכת ביוב ,כאמור ,מתבקש להשיב לפנייה זו ,בהתאם למפורט להלן:
 .1.1המידע יתייחס הן לאיתור חיבורים בין מערכות תיעול עירוניות לבין מערכת הביוב הציבורית ,והן לאיתור
חיבורים בין מערכות ניקוז פרטיות לבין מערכת הביוב העירונית.
 .1.1המענה יכלול:
 .1.1.1תאור מפורט של שיטת העבודה לאיתור חיבורים .
.1.1.1האמצעים הדרושים.
.1.1.1עלויות מוערכות לאיתור החיבורים ( כגון  1ק"מ קו ביוב ,ו/או בחינת חיבור בנכס אחד ) .העלויות יכללו כל
הדרוש לביצוע האיתור לרבות  :חומרים ,עבודה ,אישורים מהרשויות
 .1.1.1פירוט האישורים הנדרשים לצורך ביצוע איתור מרשויות שונות כגון  :רשות מקומית ,משטרה ,בזק  ,חח"י
וכו'.
.1.1.1הערכת משך הזמן הדרוש לפי יחידת מידה ( כגון  1ק"מ קו ביוב ,ו/או בחינת חיבור בנכס אחד )
 .1.1.6פירוט נסיון בתחום איתור חיבורים בין המערכות ב 1-השנים האחרונות בתאגידי מים ו/או רשויות
מקומיות.
.1.1.1פרטים של המשיב לבקשה למידע.
 .3אופן הגשת המענה
 .1.1יש לצרף למענה כל האמור בסעיף .1.1
 .1.1המענה יוגש בחתימת המשיב לבקשה למידע.
 .1.1יש לצרף פניה זו חתומה על ידי המשיב לבקשה למידע.
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 .4הגשת מענה מלא
התאגיד מתייחס להליך זה במלוא כובד הראש ומצפה אף מהמשיבים לעשות כן ולמסור מידע מלא ועדכני.
 .5המועד האחרון להגשת המענה
כל המעוניין להשיב לבקשה זו מתבקש לעשות כן לא יאוחר מיום  , 30/11/2017עד השעה .12:00
 .6מסירת המענה
המענה לבקשה יוגש בקובץ ממוחשב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת rina@mei-ziona.co.il
 .7הבהרות
א.

שאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח ל  rina@mei-ziona.co.ilלא יאוחר מיום  15/11/2017שעה 12.00

ב.

התאגיד יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ו/או לבקשות ההבהרה.

ג.

התאגיד יבחן את המידע שיתקבל מהמשיבים וכן יהיה רשאי לפנות אל המשיבים ,כולם או חלקם ,בבקשה לקבל
מהם הבהרות וכן כל מידע נוסף.

 .8שמירת זכויות
א.

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לקיים מפגש אליו יוזמנו המשיבים שנטלו חלק בשלב זה של הבקשה לקבלת
מידע.

ב.

כפי שהובהר לעיל ,פניה זו היא לצרכי קבלת מידע בלבד ,כשלב טרום-מכרזי של גיבוש הפרויקט.

ג.

יודגש שוב ,כי אין בהליך זה ,לרבות הגשת המענה במסגרתו ,כדי להוות התחייבות כלשהי מצד התאגיד או כדי
להוות בסיס להתקשרות מכל סוג שהוא בין התאגיד והמשיב ,ואין בו כדי להקנות לגורם כלשהו זכות ו/או ציפייה
ו/או עניין בר-הגנה מסוג כלשהו.

ד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי התאגיד שומר לעצמו את מלוא שיקול הדעת בקביעת תנאי המכרז ,אופן
ההתקשרות ,תנאי החוזה ,התמחור ובכל עניין אחר ,הנוגע להליך.

ה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתון לשינוי על פי שיקול דעתה
הבלעדי של התאגיד ,ואין בו כדי לחייב את התאגיד בכל דרך שהיא.

ו.

מובהר בזאת ,כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות ,כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע עפ"י
הוראות תקנה  11א' לתקנות חובת המכרזים -התשנ"ג 1991 ,והתקנות שהותקנו .לפיכך מובא בזאת לידיעת
המשיבים ,כי עפ"י הוראות התקנות הרי ,שבין היתר ,יחול האמור להלן:
 ועדת המכרזים תתעד את המידע שיימסר ע"י המשיבים ותמסור למשתתפים את המידע הנ"ל ככל שאלה יפנו
אליה בעניין בהתאם להוראות התקנות.

ז.

כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיב בלבד ,ובשום מקרה לא יהיה המשיב זכאי להחזר ו/או
לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.
שם המשיב_____________________ :
תאריך

חתימת המשיב_____________________ :

______________________
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