
 תאגיד המים והביוב אלעין בע"ממידע עבור  תוכנת - 10/מ2021מכרז 

הרשויות המקומיות ג'דידה, מכר, כפר של  ןמיסוד ,("החברה"או  "אלעין" :)להלןתאגיד מים וביוב אלעין בע"מ  
 תוכנתבלרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה בזאת הצעות  ןמזמייאסיף, אבו סנאן, ג'וליס, ירכא, ינוח, ג'ת ומזרעה, 

 .כמפורט במסמכי המכרז אלעיןעבור גביה ופיננסית 

בנין מרואן מטאנס לידי אולמי דאוד, ב אלעיןבמשרדי לעיין באתר האינטרנט של התאגיד ומסמכי המכרז ניתן ב
 .אלעיןהעבודה הרגילים של  , במועדיאזור התעשיה כפר יאסיף

 
 , וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו.₪ 50,000על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 

יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר(  ה כולל כל נספחיה בשני העתקים ובצירוף הערבות הבנקאיתאת ההצע
  ת ציוןונושא ותסגור ות במעטפ בנין מרואן מטאנס לידי אולמי דאוד, אזור התעשיה כפר יאסיףב אלעין,במשרדי 

. הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל   12:00בשעה   22.11.2021יום  עד " 10/מ2021 'סמכרז מ"
 תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

 
לנהל מו"מ עם כלל  תהא רשאית אלעין לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. תמתחייב אלעיןאין 

 המשתתפים במכרז בהתאם להוראות הדין.
 

ם להשתתף במכרז אך ורק משתתפים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות רשאי

 להלן:

(, Information Technologyהינו תאגיד הרשום עפ"י דין והעוסק בתחום שירותי טכנולוגית מידע  ) המציע .1

 תוכנה, חומרה ותקשורת. לרבותמים וביוב  לתאגידי

התוכנה  בעל הרשאה מאת יצרןגביה ופיננסיות ו/או  תוכנותיהול ממוחשב של יצרן תוכנה לנהמציע הינו  .2

ובעל יכולת לבצע שינויים והתאמות תוכנה שידרשו ע"י  – על ידו תהמוצע תוכנהההתקין ולתחזק את , ללשווק

 .במסגרת מכרז זה, אלעין

המציע מספק  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, שירותי התקנה, הטמעה, הדרכה, הפעלה ומתן  .3

תאגידי מים וביוב  2 -גביה,  לפחות להמשמשות לתפעול ממוחשב של תחומי גביה  תוכנותשירותי תמיכה של 

וכם לפחות תאגיד אחד ומת 2001 -חוק תאגידי מים וביוב, התשס"אשהוקמו ופועלים בהתאם ל במדינת ישראל

  מדי מים כל אחד. 22,000מספק מים ללפחות  

המציע או קבלן משנה מטעמו, מספק, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, שירותי התקנה, הטמעה, הדרכה,  .4

אחד מים וביוב  לפחות לתאגידהמשמשות לתפעול ממוחשב  CRM תוכנותהפעלה ומתן שירותי תמיכה של 

 .בישראל

 חמישהז הינו בעל מוקד תמיכה מקוונת למתן שירותי תמיכה ופתרון תקלות תוכנה, הפועל לפחות המציע במכר .5

 לפחות. 18:00עד  08:00בין השעות  -( ימים בשבוע : בימי חול 5)

)לפני מע"מ( בכל אחת משתי שנות הכספים האחרונות שקדמו  ₪מיליון  4.0למשתתף מחזור עסקים שנתי מעל  .6

 (.2020,2019למכרז )למועד הגשת ההצעות 

אישור לרישום במרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות לפי הוראות ניהול הינה בעלת  התוכנה המוצעת  .7

מרשם תוכנות לניהול מערכת  משפטית / שומה ניהול ספרים /3/2003 הכנסה מס  –הוראת ביצוע מס פנקסים )

 (. חשבונות לפי הוראות ניהול פנקסים

 רבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.מציע צירף להצעתו עה .8

 .אלעין מראש למשתתפי  המכרז תודיעבמועד אחר עליו  המכרז הצעות  פתיחת 
 

 
 כמיל פרג', מנכ"ל 

תאגיד המים והביוב אלעין בע"מ



 

  


