
 

 

 

 

 בע"מ מי שמש

 4/17מס' פומבי מכרז 

 לאספקת תוכנה ויועצים לפיתוח, תמיכה ואיסוף מידעמכרז 

 למערכות מידע גיאוגרפיות הפועלות בתאגיד מי שמש בע"מ

 

, מרכז ביג, בית שמש, )להלן: "התאגיד" או 6, קומה 1תאגיד המים והביוב מי שמש בע"מ, מרח' שד'  יגאל אלון 

מזמין בזאת הצעות מגורמים בעלי יכולת מקצועית, ארגונית וכלכלית מתאימה, לאספקת  תוכנה "המזמין"( 
ויועצים לפיתוח, תמיכה ואיסוף מידע למערכות מידע גיאוגרפיות מבית אינטרגרף הפועלות  בתאגיד מי שמש 

 בע"מ.

במכרז רק יחידים מבלי לגרוע מכל תנאי סף המצוין באיזה מסעיפי המכרז, מובהר כי רשאים להשתתף 

 :תם, בתנאי הסף שלהלן באופן מצטברותאגידים העומדים, בעת הגשת הצע

 על המציע להיות תושב ישראל או תאגיד רשום ומאוגד כדין בישראל. .1

,  באספקת תוכנה ויועצים לפיתוח, 2015, 2016על המציע להיות בעל ניסיון בכל אחת מהשנים  .2

וגרפיות, לפחות רשות אחת  בארץ ו/או לפחות לתאגיד מים תמיכה ואיסוף מידע למערכות מידע גיא

 בתי אב לפחות בכל אחת/ד .  10,000וביוב אחד בארץ, עם 

עובדים  10 -לא פחתה מ 2015,2016מצבת העובדים   שהועסקה על ידי המציע, בכל אחת מהשנים   .3

עובדים בהיקף של משרה מלאה במתן שירותי תמיכה ובפיתוח, הקשורה במישרין  5ומתוכם לפחות 

 במתן שרותי תוכנה ותמיכה בתחום המערכות נשוא מכרז זה. 

 נסה וחוק מס ערך מוסף. מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכ .4

במסמכי  7.1על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית פיננסית אוטונומית, על פי המפורט בסעיף  .5

 .המכרז

 -ב )א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2כהגדרתו בסעיף  -המציע או בעל זיקה אל המציע  .6

, ביותר משתי עבירות לפי חוק , לא הורשע בפסק דין חלוט, עד למועד הגשת הצעתו במכרז1976

)להלן: "חוק  1991 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

)"להלן: "חוק שכר מינימום"(, אשר  1987 –עובדים זרים"(, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

במועד הגשת  –כאמור לעיל , ואם הורשע ביותר משתי עבירות 2002באוקטובר  31נעברו אחרי יום 

 הצעתו במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

  על המציע להיות ישות משפטית אחת. .7
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