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לאספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לקריאה    01/2022  מכרז פומבי
וניהול מרחוק של מדי מים )קר"מ(  וכן אספקה, התקנה ותחזוקה של מדי המים  

 המותאמים למערכת הקר"מ

 

 –ועדכונים נוספים   עדכון תנאי סףהודעה על  -

 

 השינויים הבאים בתנאי הסף:על את בזלהודיע   תמבקש בע"מ חברת שרונים תשתיות מים וביוב

 יעודכן לנוסח הבא: 5.5תנאי סף   .1

לפחות  " של  מקצועי  ניסיון  בעל  מתאריך    6המציע  רצופות  אספקה,    1.1.2014שנים  בעבודות  ואילך 

 ."התקנה ותחזוקה של מערכות קר"מ, כאשר בתקופה זו הותקנה על ידו לפחות מערכת קר"מ אחת 

 

 בא:יעודכן לנוסח ה  5.6תנאי סף   .2

מערכות קר"מ    של  ותפעול  תחזוקה,  עבודות אספקה, התקנהואילך    01.01.2016-החל מההמציע ביצע  "
) בעלות קבוע  תקשורת  מקומיתלוזאת   (  FIX NETWORKמערך  וביוב/רשויות  מים  פי    תאגידי  על 

 מן החלופות הבאות : אחת

מערכות   שתי  הותקר"מ  )א(  מהן  אחת  לפחות  שבכל  ו  5,000קנו  קר"ם  מהן מדי  אחת  פועלת    כל 
 חודשים רצופים לפחות. 12ומתוחזקת על ידו לתקופה של 

מדי קר"ם הפועלת ומתוחזקת על ידו לתקופה של    10,000אחת שבה הותקנו לפחות  קר"מ  )ב( מערכת  
 חודשים רצופים לפחות". 12

 

 יעודכן לנוסח הבא: 5.7תנאי סף   .3

תנאי  " דרישות  על  עונות  לפחות אשר  מן המערכות  לפחות    5.6סף  באחת  ידי המציע  על  הותקנו  לעיל 
  ניהול   מערכת הותקנה    וכן " מהסוג והדגם המוצעים בהצעתו זו,  3/4מדי קר"מ אחודים בקוטר     0002,

 . "מהסוג המוצע בהצעתו )באותו פרויקט( צריכה

 

 יעודכן לנוסח הבא: 5.9תנאי סף   .4

 . "ע"י גורם מוסמך ISO 9001:2015מערכת איכות מאושרת  המציע הנו בעל"

 

 יעודכן לנוסח הבא:  5.10תנאי סף   .5

הקר"מ  " מדי  יצרן  חלקם,  או  כולם  בהצעתו,  ידו  על  המוצעים  הקר"מ  מדי  יצרן  אינו  שהמציע  ככל 
 . "ע"י גורם מוסמך ISO 9001:2015מערכת איכות מאושרת   המוצעים על ידי המציע הנו בעל

 

 יעודכן לנוסח הבא:  5.15תנאי סף   .6

מוצעים על ידי המציע בטכנולוגית אולטרה סוני יעמדו לפחות בערך מינימאלי של היחס  מדי הקר"מ ה"
R    יחסי ספיקות(Q3/Q1  המפורטים להלן בהתאם לבדיקת מעבדה שתאושר על ידי מכון התקנים או )

 כל מכון מורשה אחר:  

 

 ומעלה 6" 4" 3" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/4"



- 2 - 

 

  2.5לספיקה של 
 מק"ש

 מק"ש  4לספיקה של 

315   315   315   315 315   315   315   315 

 

כמו כן, מבקשת החברה להפנות את תשומת לב המציעים לשינוי מתווה המכרז כך שהוא יהא מכרז דו שלבי  
בציון    – שיעמדו  הצעות  ורק  האיכות,  קריטריוני  פי  על  הסף  תנאי  בכל  שיעמדו  ההצעות  ינוקדו  תחילה 

על המציעים להגיש את הצעת  י ותיפתח הצעת המחיר שלהם.  ( יעברו לשלב השנ75%האיכות המינימאלי )
 במעטפה סגורה נפרדת. –נספח ט'  –המחיר 

 

 .23-ו  11,  10שינויים נוספים נערכו בסעיפי החוזה הבאים : 

 

 נוסח מעודכן של מסמכי המכרז הועלה לאתר החברה, וכן יימסר למציעים במשרדי החברה. 

 

     יתכ"ל, מנהילה גיל


