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במועצה לבוסטר הפרחים מים מזינים  קווי - 2017א'/6מס'  מכרז פומבי 
  כוכב יאיר צור יגאלהמקומית 

 ***6/2017**במכרז זה עודכן כתב הכמויות והמחירון של מכרז 

קווי מים מזינים לבוסטר הפרחים במסגרת להנחת תאגיד המים והביוב פלגי השרון מזמין בזה הצעות לביצוע עבודות 
 .254עבודות תשתית להקמת שכונה מח/

 העבודה כוללת

 מ' מצינור מסוג פלדה טריו.  100 -באורך כולל של כ 12יניקה לבוסטר בקוטר " הנחת קו .1

 מסוג פלדה טריו. מ' מצינור  250-באורך כולל של כ  6הנחת קו סניקה לבוסטר בקוטר " .2

 מסוג פלדה טריו. מ' מצינור  250-באורך כולל של כ  8הנחת קו מים לחץ נמוך בקוטר " .3

 .החזרת המצב לקדמותו .4

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 .13:30כפר סבא בשעה   22רחוב התע"ש  ההנהלה,במשרדי  6/6/2017 -ישיבת הבהרות וסיור קבלנים יתקיימו ב

(אין חובת נוכחות למשתתפים שנכחו בישיבת הבהרות מכרז  חובה. -מובהר כי ההשתתפות בישיבת ההבהרות 
06/2017.( 

, כל 13/9/2017מחייב. תוקף הערבות יהא עד ליום  נוסח הערבות המצורף הינו נוסח – לתשומת לב המציעים
 שינוי ממועד התוקף כאמור יביא לפסילת ההצעה על הסף. שינוי בנוסח לרבות

 רשאים לגשת: 

אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל).  .1
 .   תיפסל -הצעה שלא תוגש כאמור 

  משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ורשימה
 של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

  משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות
 רטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.   ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופ

 ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו
    התאגיד.

 .1ב'  400סיווג קבלני  .2

של ומעלה, באורך  6שלוש עבודות להנחת קווי מים מסוג פלדה טריו  בקוטר של "המציע ביצע והשלים לפחות  .3
  . 2012-2016לעבודה, בין השנים ₪  300,000 -קילומטר אחד לפחות, כל עבודה, ובהיקף כספי שלא פחות מ

 להסכם 2ב' נספחה אחת בנוסח המפורט בהמלצ .4
בשנה המורכב מעבודות תחזוקה ₪)  (במילים: שני מיליון  ₪  2,000,000 -מחזור שנתי שאינו נמוך מהיקף בעל  .5



 

 

 
 

 . מים וביובשיקום ושדרוג של רשתות 

 4/6/2017 מכפר סבא החל  22תאגיד פלגי השרון במשרד התאגיד  ברח' התע"ש  במסמכי המכרז  קבל את ניתן ל
 .9:00-14:00בין השעות  

ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז, הערבות וכל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז יש להכניס למעטפה  את
אישית בלבד ע"י הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים אשר במשרדי  הרשמית של ועדת המכרזים ולהגיש במסירה

 .12.00בשעה  13/6/2017 –כפר סבא , לא יאוחר מ  22התאגיד ברחוב התע"ש 

 .09-7655529-לשאלות ופרטים יש לפנות בפקס  בלבד למשרדי החברה 

 

 יו"ר הדירקטוריון

 צביקה צרפתי

                                     
                                                                                                 


