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 ציונה בע"מ-מי

 

 03/2019מכרז פומבי מס' 
 מ"במתקני מים שבאחריות מי ציונה בע UVאספקה, התקנה והרצה של מערכות 

 
 

 כללי .1
 

במתקני  UVלעבודות לאספקה, התקנה והרצה של מערכות  הצעותבזה "( מזמינה החברהציונה בע"מ )להלן: "-מי 1.1
)להלן:  בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרזוכן קבלת  שירותי תחזוקה אופציונליים למערכות הנ"ל, מים 

 "(.העבודות" או  העבודה"
 
 

יהיו עפ"י תנאי המכרז  )לרבות לו"ז לאספקה ותקופת ההתקשרות לתחזוקה( תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז 1.2
 וחוזה ההתקשרות על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  

 תנאי סף  להשתתפות במכרז .2

, העומדים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בכל הרשומים כדין בישראל רשאים להשתתף במכרז מציעים
 התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

  .1976 -האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  המציע הינו בעל כל 2.1
 

 והתקנהה ניסיון באספק 2.2

  UV**שתייה בטכנולוגיית  מערכות לחיטוי מי 3של  והתקנה באספקה 2015-2018השנים למציע ניסיון במהלך 

 במצטבר .  *גופים ציבוריים 2)לפחות( עבור 

 

משרד ממשלתי ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או  -הינו  בתנאי הסף במכרז זה ציבוריים"משמעות המונח "גופים *

רשות מקומית ו/או חברה ממשלתית ו/או רשות ממשלתית ו/או חברה עירונית ו/או תאגיד מים וביוב ו/או גוף 

 .1985 -אחר המחויב במכרז מכוח הדין ו/או גוף מתוקצב ו/או נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה

 

 " לעניין סעיף זה משמעותו :  UVהמונח "מערכות חיטוי מי שתיה בטכנולוגיות **

מערכת שפועלת באישור משרד הבריאות לפחות שנה אחת  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ועומדת 

 בכל התנאים המצטברים שלהלן : 

 23/13בקרה של מתקני חיטוי  חוזר  המערכת עומדת בהנחיות משרד הבריאות להגשת תכנית תפעול או .1

 .2013מדצמבר 

 .5452המערכת בעלת אישור בתוקף של  מכון התקנים על עמידה בדרישות התקן הישראלי ת"י  .2

המערכת מבצעת חיטוי של המים המוזרמים דרכה בהתאם לדרישות משרד הבריאות ועפ"י התקנים  .3

)איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי  והתקנות  לאספקת מי שתייה שנקבעו בתקנות בריאות העם

 . 2013שתייה(, התשע"ג 
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תיקוף )ולידציה( ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה  בהתאם בעלת אישור  להיות)דגם(  המוצעת  UVה  מערכת על 2.3

בהנחיות משרד הבריאות להגשת  9.2למערכת המוצעת על ידו כמוגדר בסעיף   DVGWו/או    EPAלדרישות  של  

)להנחיות הנ"ל(  5בערכים המפורטים בטבלה 2013מדצמבר   23/13תכנית תפעול או בקרה של מתקני חיטוי  חוזר 

  לפחות.

 

 ניסיון בשירות ותחזוקה  2.4

חמש השנים שקדמו למועד להגשת  במהלך UVלמציע ניסיון בשירות ותחזוקה למערכות לחיטוי מי שתייה בטכנולוגיית 

 2 לפחות במצטבר עבור  UVמערכות לחיטוי מי שתייה בטכנולוגיית  3, וזאת ללפחות למשך שנתיים לפחות ההצעות

 נפרדים. *גופים ציבוריים

המוצעת על ידו או נציגו הרשמי המורשה של יצרן בחו"ל  UVהמציע הוא יצרן מערכת החיטוי למי שתייה בטכנולוגיית  2.5
   של המערכת המוצעת על ידו.

המוצעת על ידי המציע הינה בעלת תו תקן  התואם לתקן הישראלי ת"י  UVמערכת חיטוי למי שתייה בטכנולוגיית  2.6
 לבדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.   5452

(  יהיו בעלי תו תקן CIP-על כל מערכותיה  )כולל מערכת ה UVהכימיקלים שיעשה בהם שימוש במערכת ה המוצעת  2.7
   .5438ישראלי ת"י 

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 2.8

 . המציעים במפגשאשר השתתפו  מציעים 2.9

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז, כולל, בין השאר, 
  בלבד. הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז

 
 מסמכי המכרז .3

 חברה:את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד באתר ה
 http://www.mei-ziona.co.il/    מכרזים --מידע ליזמים ומכרזים  -כותרת מכרזים. 
 

 
 ערבות   4
 

הנדרש במסמכי בנוסח ₪  20,000בסך ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, המציע יצרף להצעה 
 להבטחת קיום תנאי המכרז, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו. לטובת החברה, המכרז, 

 
 
 מפגש מציעים .  5

נקודת המפגש: משרדי החברה בנס ציונה ברחוב   .12:00בשעה  16.07.2019ביום יתקיים מפגש מציעים 
 ., נס ציונה53האירוסים 

 
 היא חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.  במפגש המציעיםההשתתפות 

 
 .12:00בשעה  06.08.2019 המועד האחרון להגשת הצעות הינו

 
 

 .נס ציונה 53ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה שברחוב האירוסים 
 
 

 אות מסמכי המכרז.במקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז תגברנה הור
 

 רינה קטיף, מנכ"ל
 מי ציונה בע"מ 

 


