
  

 להוספת מגובים עדינים 2/2015מכרז  פומבי מס' 

 ותחנות שאיבה לבוצה ראשונית 

  הוד השרון –במכון טיהור השפכים המשותף כפר סבא 

 

צור -המקומית כוכב יאירתאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה 

מזמינים אותך בזה להגיש הצעתך למכרז , ותאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ ,יגאל בע"מ

במכון טיהור  להוספת מגובים עדינים ותחנות שאיבה לבוצה ראשוניתלביצוע  2/2015ס' מפומבי 

 "(.המכרז" להלן:.)הוד השרון –השפכים המשותף כפר סבא 

 את המתקנים הבאים: יםלהקבמסגרת המכרז ידרש המציע הזוכה 
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מכון טיהור קיים תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות נשוא מכרז זה נעשות בתוך 

  ופועל .

 שאים להשתתף ולהגיש הצעות:ר

 הבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר

  חברה או שותפות, הרשומה כדין )אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד

   . תיפסל -צעה שלא תוגש כאמור הבישראל(. 

  עבודות לפחות, במהלך  חמשבעבודות דומות, קודם מוכח המעוגן באסמכתאות ניסיון בעל הינו

 חמשת השנים האחרונות במכוני טיהור. 

 למען הסר  ,2 -ג 100 ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה, מסוג הינו רשום ברשם הקבלנים

  ., תביא לפסילת המשתתףכל ספק, כי אי המצאת אישור כאמור

 אישור בר תוקף לכך בהתאם  ומנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש ל

 לאמור בחוק הנ"ל.

 לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ



  
 . שיש עמה קלוןמסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה  עבירהגין משפט, ב

תאגיד פלגי השרון פקודת ל המחאהכולל מע"מ בש"ח  1,500  תמורתמסמכי המכרז ניתן לרכוש 

בין השעות  19/05/2015החל מיום כפר סבא  22התע"ש  'ברח  במשרד התאגיד)התשלום לא יוחזר( 

09:00-14:00.   

רחוב הוד השרון ב –במכון טיהור השפכים כפר סבא .  10:00בשעה  11/06/2015–סיור קבלנים יתקיים ב

  ,הוד השרון.1מבוא קדם 

 .  , ומהווה תנאי להשתתפות במיכרזחובהההשתתפות בסיור הקבלנים 

תוקף הערבות יהיה עד ₪.  115,000אוטונמית למכרז בגובה יש לצרף למסמכי מכרז ערבות 

 ועד בכלל.  21/09/2015לתאריך 

הערבות וכל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז יש לרבות  ,את ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז

להכניס למעטפה הרשמית של ועדת המכרזים ולהגיש במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת המעטפה 

 ,25/06/2015 –, לא יאוחר מ כפר סבא  22התאגיד ברחוב התע"ש לתיבת המכרזים אשר במשרדי 

 בצהרים. 12.00בשעה 

 .09-1655529ספר אך ורק בפקס למניתן לפנות לפרטים, 

 


