
 

 מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע
 6162' מכרז מס

 הנדסי הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה, לתכנון
 המלח ים של הדרומי באגן

 
 שירותי מתןלמזמינה בזאת הצעות , "(החברה)" מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע .1

הכל כמתואר  ,ל ים המלחובקרה הנדסי באגן הדרומי ש ניטור מערך שלותחזוקה  הקמה תכנון
 .במסמכי המכרז

 .www.haganot.co.il: באתר האינטרנט של החברה, ללא תשלום, ניתן לעיין במסמכי המכרז .2

דמי (. אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא) ח"ש 1,000דמי השתתפות במכרז הינם בסך  .3
לא יאוחר וזאת , בנקאית כמפורט במסמכי ההזמנהההשתתפות ישולמו באמצעות העברה 

 .סף להשתתפות במכרז-תנאיתשלום דמי ההשתתפות הינו חובה ומהווה . 17.5.2.16מיום 
ידי מציעים ששילמו את דמי ההשתתפות ניתן להגיש לא יאוחר מיום -שאלות הבהרה על .4

 .מפורט במסמכי המכרזכ,17.5.2.16
וכל שאר התנאים , או מועדפים/ת מציעים כשירים ושיקולים לבחיר, סף לכשירות-תנאי .5

 . מפורטים במסמכי המכרז, וההגבלות ביחס למכרז ולהשתתפות בו
 :בין היתר, הסף לכשירות כוללים-תנאי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל 

  ;בישראל כדין הרשום תאגידאו  יחידהיות המציע . א
או קבלן ( כמפורט במסמכי המכרז, וף בלרבות בעל מניות או שות)ניסיון מוכח של המציע  .ב

 מתודולוגיה הכנתל, 1.1.2013בביצועה של עבודה שהושלמה לאחר יום , משנה מטעמו
 הכנתל, לחילופין או, תפעוליים או הנדסיים ובקרה שליטה למערך מערכת וארכיטקטורת

  ;תפעוליים או הנדסיים ובקרה ניטור למערך מערכת וארכיטקטורת מתודולוגיה
או קבלן ( כמפורט במסמכי המכרז, לרבות בעל מניות או שותף בו)ניסיון מוכח של המציע  .ג

, תכנון, אפיון הכוללת, 1.1.2013בביצועה של עבודה שהושלמה לאחר יום , משנה מטעמו
, תפעוליים או הנדסיים ובקרה לשליטה ממוחשבת ממוכנת מערכת :של והתקנה אספקה

  ;תפעוליים או הנדסיים ובקרה לניטור ממוחשבת ממוכנת מערכת, לחילופין או
בניהול פרוייקט שהושלם לאחר יום , ניסיון מוכח של מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע .ד

 הנדסיים ובקרה שליטה למערך מערכת וארכיטקטורת מתודולוגיה הכנת: הכולל, 1.1.2013
רכת למערך ניטור ובקרה מתודולוגיה וארכיטקטורת מע הכנת, לחילופין או, תפעוליים או

 ממוחשבת מערכתאספקה והתקנה של , תכנון, אפיון, לחילופין או, הנדסיים או תפעוליים
 של והתקנה אספקה, תכנון, אפיון, לחילופין או, תפעוליים או הנדסיים ובקרה לשליטה
  ;תפעוליים או הנדסיים ובקרה לניטור ממוחשבת מערכת

 ; גופים ציבוריים אישורים לפי חוק עסקאותהצגת . ה
 .הכל כמפורט במסמכי המכרז     

במעטפה חתומה לתיבת , את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמכי ההזמנה .6
 ...:14בשעה  31.5.2.16לא יאוחר מיום , המכרזים במשרדי החברה

הכל בהתאם לסמכות , החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי המכרז .7
 .לה מכוח כל דין וכפי שנקבע במסמכי המכרז הנתונה

 .החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .8
 .המכרז הינו מכרז עם שלב מיון מוקדם ועם הליך בחינה דו שלבית .9

ומתן עם המציעים או מי מהם וכן לנהל הליך -החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים משא .10
 .כמפורט במסמכי המכרזהכל , תחרותי נוסף

יפורסם , לרבות שינוי באחד מהמועדים המפורטים לעיל, שינוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז .11
באחריות . באתר האינטרנט של החברה ובהודעה למציעים ששילמו את דמי ההשתתפות בלבד

 .ככל שתהיינה, פרסמות באתר האינטרנטלבדוק באופן שוטף את ההודעות המתהמציעים 
הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את , ובכל מקרה, האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית .12

 .החברה
 

http://www.haganot.co.il/

