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 1הודעה מספר  – 2019/13מכרז פומבי 
 

 
 לכבוד

 המשתתפים במפגש המציעים
 

 א.ג.נ., 
 

לאספקת שירותי קריאת מדי  13/2019מכרז פומבי במסגרת  –מפגש מציעים  הנדון: פרוטוקול
 מים ולמתן שירותים נלווים

 -שנערך בחדר הישיבות הגדול בתאגיד המים והביוב מי הגליל  19/11/2019מפגש מציעים מיום 
 12:00, בשעה (המזמין"")להלן:  מ"תאגיד המים והביוב האזורי בע

 
 :המזמיןמשתתפים מטעם 

 מנהל צרכנות ומנהל ביטחון מים לשעת חירום  –מר איאד חניף 
 מתכנן ויועץ למכרז –מר אורן אל נקוה 

 
 המשתתפיםפרטי קשר שנמסרו על ידי 

 מר מנשה אהרון, חברת מגער בע"מ
 מר אגא ראמי, ר. פרוייקטים בע"מ 

 
 עיקרי הדברים

 
 יישובי התאגידהדרישות הנוספות, אופי חלק מסקר את תנאי הסף,   -מר אורן אל נקוה 

הקריאה, היקף, תקופת ותכולת  חודשיהתפלגות מדי המים, 
 השירותים. 

ציין את עובדת היות התאגיד בפרויקט קר"מ ואת היקף הקריאים  
אלף  14מדי מים, מתוכם כ  26,500  -אלפי תושבים וכ  111הנגזר: כ 
מדי מים,  12,500הדורשים קריאת אימות שנתית והיתרה, כ  מדי קר"מ

 מדים המיועדים לקריאה תקופתית רגילה.
  
נושא העמדת המנ"צ, מערכת הקריאות והמסופונים וציין כי חידד את  

 אין מניעה שהמנ"צ ומערכת הקריאות יהוו יחד מערכת אחודה.
 

המסמכים, חידד לגבי אופן הגשת המסמכים במסגרת המכרז, שלמות  
וידוא יכולת לקיום הביטוחים אל מול המבטח על בסיס אישור קיום 

 הביטוחים הנלווה אל מסמכי המכרז, ערבות המכרז וערבות הביצוע.
 
באחוז, מספר חיובי או שווה  –התייחס ספציפית אל אופן מתן ההנחה  

₪ לא כולל מע"מ כתמורה העומדת כנגד  3.2לאפס, על מחיר הבסיס של 
 שירותים הנכללים במכרז.כלל ה

 
ציין כי אין הדברים הנאמרים בעל פה מחייבים את המזמין וכי רק  

הדברים שיימסרו בכתב יחייבו ולפיכך ממליץ לשלוח את כל השאלות 
 במסגרת שאלות המציעים.

 
הדגיש את נושא הקר"מ. ציין כי התקנת המערכת מתבצעת לפי   -מר איאד חניף 

כרגע וללא התחייבות לא נראה שהתקנת  יישובים וכפי שזה נראה
 המערכת תורחב בזמן הקרוב ליישובים חדשים. 

 
 



 הועלו שאלות המציעים כמפורט להלן.
 

 שאלות המציעים

 תשובת המזמין השאלה שם השואל

אם נזכה ישנה בעיה  מנשה אהרוןמר 
בקריאה. אתם צריכים להבין 
שמדובר בקריאה ביישובים 

וקצב הדורשים היכרות 
הקריאות נמוך יחסית. כמו 
כן סביר שבמקום כזה נצטרך 

 להיעזר בקבלני משנה.

נא ראו התייחסות לעניין קבלני המשנה 
במענה לשאלות המציעים במענה לשאלה 

 .3בהודעה מספר  10

 

יש פה שני סוגי קבלנים,  מר אגא ראמי
כאלה שקוראים במעט 
מקומות וכאלה שקוראים 

מבקש להתאים בכל הארץ. 
  את תנאי הביטוח.

התבקש להעביר שאלה במסגרת שאלות 
 ההבהרה.

 11נא ראו מענה לשאלת הבהרה מספר 
 .3בהודעה מספר 

 

₪  3.20מחיר המקסימום, 
לקריאה, אינו מתאים לאופי 
הקריאות במקום 

 דמות במחיריםולהתק

 המחיר ללא שינוי.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות במסגרת המכרז נדחה  , תשומת לב המציעים
  .0001:בשעה   /2019/1210  –ליום ג', ה 

 
הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו 

 .להצעתם, כאשר היא חתומה כנדרש
 

 

 ,בכבוד רב      

 

 איאד חניף                   
 מנהל צרכנות ומנהל          

 ביטחון מים לשעת חירום      
 בע"מ הגלילמי               

 
 
 
 

 


