
 

 

 102/30/מכרז פומבי מספר 

 ''3302'', 3¾", טרים בק מיםלרכישה ואספקה של  מדי 

ו מי  של ואספקת לרכישה הצעות לקבל בזאת מבקשת התאגיד"(" או /"מזמיןה" תיקרא: )להלן   בע"מ אונ

. המצורף והחוזה המכרז לתנאי בהתאם והכול "3302 ",3, ¾" בקטרים חדשים מים מדי  לו

 "102/30/ מס'  מכרזעליה " שייכתב ,כלשהם זיהוי סימני עליה תישא  שלא ,סגורה למעטפה להכניס יש ההצעה את .1

 בלבד ידנית במסירה ושאר מסמכי המכרז הנלווים החוזה ,האישורים ויתר להלן כמפורט ,הבנקאית הערבות לרבות ,ולהכניסה

עד לשעה  514..7.0ה' מתאריך יום  יאוחר לא , 6קומה  – קריית אונו Aמגדל  93רח' ירושלים  המכרזים במשרדי התאגיד לתיבת

1..55. 

ההשתתפות במפגש , קריית אונו Aמגדל  93רח' ירושלים  התאגידבמשרדי  10.95בשעה  514..7.7ג' מפגש מציעים ייערך ביום  .2

 הינה חובה.מציעים 

 החל ,אונו קריית  39 רח' ירושלים 6קומה   Aמגדל  ,אונו קריית קניון התאגיד במשרדי רכושל ניתן  ותנאיו המכרז מסמכי את .9

 .09:30-17:30  השעות בין 514..0.7.ועד ליום ג'  514..7.7מיום ג' 

 מקרה בשום יוחזרו לרוכש לא אשר ( כחוק "מעמ כולל ( ₪מאות ארבע) 755 של בסך תשלום רכישת המסמכים תהיה תמורת .7

 .שהיא( סיבה ומכל

עבודה. התאגיד רשאי  להאריך את תקופת ההסכם  התחלת צו מתן מיום קלנדאריים חודשים 7. בת תהא ההתקשרות  תקופת .0

 .( שנים0חודשים כל אחת כך שסך התקופה המצטברת של ההסכם לא תעלה על חמש ) .1תקופות נוספות רצופות בנות עד  9 -ב

 סףתנאי  .6

 רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים להלן:

 בהתאם זה מכרז במסגרת הנדרשים המים מדי מסוגי אחד כל של המורשה ספק או היצרן הנו המציע  6.1

. מוגשת פיהן-שעל והקטרים לספיקות  ספק שהינו הסכם להציג חייב המדים, יצרן שאיננו  ספק הצעתו

. שהציע המדים יצרן  של מורשה  בהצעתו

 הינם: המוצעים המים מדי ..6

 . לשימוש המים רשות ע"י מאושר המים מד דגם 1...6

 )גרסת 69 ישראלי תקן תו נושאים (5DN.  ) ¾" בקוטר המציע ידי על המוצעים המים מדי ....6

..51. )גרסה 69  ישראלי לתקן התואם אחר תקן בעלי .או (.51. ) 



 

 

או/ו הדירקטיבה   ISO-4064(   557.) בתקן הבין לאומי עליהם לעמוד   "./11" ו1קטרים מדי המים ב 9...6

 (..51.)גרסה  69או כל תקן אחר שהינו תואם את התקן הישראלי ת"י  MID2004/2C/ECהאירופאית 

 ..070 ישראלי תקן תו נושא מוצע מים מד כל 7...6

R  היחס של מינימאלי בערך לפחות עומד המים מד 0...6 Q3 ספיקות )יחסי  /Q1)  בנספח המפורטים 

Rה ערכי ספק הסר למען מים. מד של סוג לכל הטכני יאושרו יפורסמו    התקנים מכון ע"י ו

. התקנים למכון הדומה אחר מוכר מוסד או הישראלי  הישראלי

 בהתאם המים מדי לכל ונדרשים הטכני בנספח המפורטים הספיקות ביחסי עומדים המים מדי 6...6

 .0.1 ,סעיף -ISO (557.)7567 -1ןבתק למפורט

ISO  תקן לפי הסמכה אישור בעל הנם  המים מדי ספק  וכן המים מדי יצרן 6.9  התואם אחר תקן או 9001 

 זה. לתקן

 תקף בעצמו רישיון בעל הנו המדים יצרן/מרכיב שהינו המציע - בישראל מיוצרים/מורכבים והמדים במידה 6.7

 מעבדות להסמכת הרשות של בתוקף רישיון ובעל זה, מכרז אמוש לקטרים מבדקה להפעלת המים רשות של

 זה. מכרז מושא לקטרים

 חדשים מים מדי לעיריות ו/או מקומיות לרשויות ו/או וביוב מים תאגידי 9ל 517..1.1 משנת סיפק המציע 6.0

 נספח זה)ראה במכרז  ב' בנספח המפורטות מינימום בכמויות ,בלפחות המכרז מושא /בקטרים בספיקות

.ב' ) 

 חשבונות ספרי מנהל הוא כי המעיד ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תוקף בר אישור בעל הנו המציע 6.6

 כחוק. המס לרשויות ומדווח ורשומות,

 המכרז. במסמכי כנדרש בנקאית ערבות להצעתו צרף .4

 

המכרז, האמור במסמכי המכרז למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי  .8

 גובר על הוראות מודעה זו.

      אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

                                                                                                                          

 בכבוד רב,                                                                                                                     

 דוד עוזר                                                                                                                        

 מנכ"ל מי אונו בע"מ                                                                                                              


