מי כרמל בע"מ
תאגיד המים והביוב של חיפה
מכרז פומבי מס' 13/19

 .1תאגיד מי כרמל בע"מ )להלן" :התאגיד"( מזמין בזאת הצעות למתן שירותי גבייה ואכיפה ,קליטת נתוני
קריאות ,הפקת חשבונות ושרות לקוחות עבור צרכני הביוב השייכים לתאגיד מי כרמל במפרץ חיפה ובקרית
שמואל ,הכול בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז.
 .2תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף(:
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן.
 .2.1המציע הינו עוסק מורשה .מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
 .2.2המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .2.3למציע ניסיון במתן שירותי גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של חיובי מים ו/או ביוב )לצורך סעיף זה בלבד:
"שירותי הגבייה"( ,העומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
 .2.3.1המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שלושה תאגידי מים וביוב )שוטפת ואכפתית-מנהלית
עבור כל תאגיד( ,מתוכם לפחות תאגיד אחד שבתחומו לפחות  3,000צרכנים.
 .2.3.2שירותי הגבייה ניתנו לכל אחד משלושת התאגידים כאמור בסעיף  ,2.3.1במשך לפחות שנתיים
ברציפות ) 24חודשים רצופים( במהלך השנים .2016-2018
 .2.3.3במסגרת שירותי הגבייה ,המציע גבה בשנה אחת לפחות מתוך השנים  ,2016-2018סך כולל של
לפחות  8מיליון ) ₪לא כולל מע"מ( במצטבר עבור לקוחותיו בגין חיובי מים ו/או ביוב בלבד.
 .2.4על מנהל הגבייה המוצע מטעם המציע לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:
 .2.4.1בעל ניסיון של שנתיים ) 24חודשים( לכל הפחות ,כמנהל גבייה ישיר של צוות גבייה שוטפת ואכיפה
מנהלית של חיובי מים ו/או ביוב ,עבור לקוח ,אחד או יותר ,שהינו תאגיד מים וביוב ו/או רשות
מקומית ובתחומו  3,000צרכנים ומעלה.
 .2.5לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'.
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להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על החוזה עם המזמין ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית
אוטונומית ,שתוצא לטובת המציע ,מאת בנק ישראלי ,על פי הנוסח המצורף לתנאי המכרז ,בסך של ₪ 10,000
)עשר אלף  ,(₪אשר תהא בתוקף עד ליום  .12.3.20הערבות תהא בלתי מותנית ,והמזמין יהא רשאי לחלט את
הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך עד  7.11.19בשעה  12 :00בהתאם להוראות המפורטות בתנאי המכרז.
לאחר שעיין בכל מסמכי המכרז וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הגשת הצעתו למכרז זה
ומילוי ההתחייבויות על פיו ,על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד עד לתאריך  13.11.19בשעה 12:00
)להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( ,לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי התאגיד ,ברח' הרץ הנרייך
 ,18חיפה.
את מסמכי המכרז ניתן לקבל ,ללא תשלום ,במשרדי המזמין ,רח' הנריך הרץ  18חיפה ,החל מהמועד הנקוב
בתנאי המכרז –  ,24.10.19בימים א'-ה' ,בין השעות  ,09:30-13:30מומלץ לתאם מראש בטלפון .04-8685846
בעת קבלת מסמכי המכרז ,באחריות המציע להשאיר בידי המזמין את פרטיו ,לרבות שם המציע ,שם איש קשר
מטעם המציע ,כתובת ,מס' טלפון ופקס ,דוא"ל וכל פרט נדרש נוסף.
אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהיא.
מובהר כי היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז גובר על האמור
במודעה זו.

