
תאגיד מי מודיעין
מכרז לרכישת מדי מים משומשים מס' 01/2012 
חברת מי מודיעין בע"מ מזמינה בזאת הצעות לרכישת מדי   .1

מים משומשים 
המדים הנמצאים ברשות התאגיד:  .2

מד מים 3/4 – 560 יח'  
מד מים "1 – 20 יח'  

מד מים "1.5 – 140 יח'  
מד מים "2 – 28 יח'  
מד מים "3 – 20 יח'  
מד מים "4 – 8 יח'  
מד מים "6 – 2 יח'  

המדים יימכרו במצב AS IS והקונה אחראי לביצוע כל הבדיקות   .3
הנדרשות. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי החברה איננה 

אחראית באופן כלשהו למצב המדים , תקינותם ושלמותם.
את המדים ניתן לראות, בתיאום מראש עם מר אופיר גונן   .4
בטלפון: 057-2207399 בימים א'-ה', בין השעות 08.00-12.00.

את ההצעה לרכישת המדים יש להגיש במשרדי החברה בכתובת:   .5
השדרה המרכזית 15 בניין ליגד סנטר 1, מודיעין, במסירה 
אישית, בכתב, במעטפה סגורה, לא יאוחר מתאריך  16.2.2012, 

שעה 14.00 
בהצעה ייפרט המציע את שמו המלא, מספר זהותו, )ח.פ   .6

החברה(, מענו ומס' הטלפון שלו.
כן יצרף המציע להצעתו הצהרה בכתב בה הוא מצהיר ומאשר   .7
כי הוא מגיש את הצעתו לאחר שבירר את כל הדרוש והנחוץ 
לו לצורך הגשת הצעתו ומצאם מתאימים לצרכיו ולשביעות 
רצונו המלאה ואין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות 

ו/או דרישות מכל סוג שהוא כנגד החברה בעניין זה.
את ההצעה יש להגיש עם פירוט מחיר לכל סוג מד בנפרד   .8

וסה"כ מחיר כולל להצעה 
מובהר בזאת כי בנוסף יש להגיש הצעה כוללת לכל רמות   .9

המדים מאותו קוטר בו מעוניין המציע.
10.את ההצעה יש להגיש בצרוף המחאה בנקאית לפקודת החברה 

בגובה 10% מסכום ההצעה.
11.החברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה שתוגש שלא בהתאם 

לאמור בסעיפים 5, 6 ו-7 דלעיל.
12.החברה תבחן ההצעות ביחס לכל סוג מד באופן נפרד, מובהר 
בזאת למען הסר ספק כי לא תינתן אפשרות לרכישת חלק 
מהמדים מאותו סוג אלא לכלל המדים הקיימים במלאי מאותו 

סוג.
13.החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד 

למכרז.   
14.החברה תהיה רשאית לחלט את ההמחאה במקרה והמציע 

יחזור בו מהצעתו לאחר שקיבל הודעה על קבלת הצעתו.
15.החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או 
הצעה כלשהי והיא תהיה זכאית לנהל משא ומתן עם המציעים 

או מי מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
תאגיד מי מודיעין


