
للوح  السباكة  رب��ط  ق��واف��ل،  لسبع  كهرباء  اع��م��دة،  على  خارجية  اض���اءة  يشمل  العمل 
الكهرباء احلالي في احملطة.

ميكن االطالع )الجل تنفيذ تسعير( بخرائط سباكة كهرباء في مكاتب الشركة، شارع 
ه�.ت.ع.ش 22 كفار سابا ابتداءاً من تاريخ 10.7.2013 بني الساعات 9:00-14:00.

يوجب تقدمي العروض بتسليم يدوي لغاية تاريخ 21.7.2013 الساعة 12:00.
العاد متاري

املدير العام فعالً

קול קורא
הודעה על הקמת מאגר בעלי מקצוע לביצוע עבודות 
עבור ציוד ו/או פרויקטים המנוהלים ע"י התאגיד, 

לספקים לאספקת ציוד/חומרים ו/או שירותים 
לתאגיד ו/או למט"ש ולמומחים, יועצים, מתכננים, 
מודדים ומנהלי פרויקטים לפרויקטים המנוהלים על 

ידי התאגיד  
פלגי  והביוב  המים  תאגיד  מקצוע,  בעלי  מאגר  בניית  לצורך 
שרון – מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב 
להלן,  המפורטים  המקצוע  לבעלי  בזאת  פונה  יגאל  יאיר-צור 
ביצוע  עבור  התאגיד  של  הספקים  בספר  להירשם  המעוניינים 
ו/ התאגיד  ע"י  המנוהלים  פרויקטים  ו/או  ציוד  עבור  עבודות 
או אספקת  ציוד/חומרים ו/או שירותים לתאגיד ו/או למכון 

טיהור השפכים כפר-סבא הוד השרון.
על המעוניינים  להעביר את הפרטים הבאים במייל : 

 office@palgey-sharon.co.il
מלאים, רישיונות  התקשרות  פרטי  השרות,  תחום  הספק,  שם 
ניכוי  אישור  ספרים,  ניהול  אישור  התאגדות,  דין, תעודת  עפ"י 

מס במקור, מורשי חתימה וכל פרט / אישור רלוונטי נוסף.
מודדים

יועצים ומומחים
מתכננים לתחום המים והשפכים: תשתית ותהליך

קבלני ביצוע
מפקחים על ביצוע עבודות בתחום התשתית ובעיקר בשפכים

חשמלאים, עבודות מתח נמוך
חשמלאים, עבודות מתח גבוה

מערכות אזעקה
חשמלאים לתחנות שאיבה
תיקון משאבות ומגובים
חלקי חילוף למשאבות

ספקי חומרים וכלי עבודה
ספקי שמנים וגריז

ציוד משרדי
מחשוב (חומרה, תוכנה)

סיבים אופטיים
קבלני צנרת

שרות לבדיקות מעבדה
חלקים לפנאומטיקה

ביובית
ציוד אלקטרומכני ומיסבים

עבודות צנרת וריתוך
תחזוקת מעליות

מדבירים
סולר ודלקים
שירות מזגנים

מכשירנות אלקטרונית
מכשירי מעבדה

גנרטורים
ניקיון 

חלקי אינסטלציה
לפניו  יוצגו  אשר  והפרטים  התעודות  את  לבדוק  ראשי  יהיה  התאגיד 
רשאי  כן,  כמו  דעתו.  שיקול  ע"פ  שונים,  מגורמים  דעת  חוות  ולקבל 
התאגיד (אך לא חייב) לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים 
גם   – המלא  רצונה  לשביעות  השלמות  ו/או  נוספות  הבהרות  ו/או 
לאחר קבלת המסמכים, על מנת לבחון את המציע ועמידתו בדרישות 
והקריטריונים שיקבעו על ידי התאגיד. לא המציא המציע אסמכתאות 
המאשרות את דבר עמידתו בקריטריונים הנדרשים כאמור, ייחשב כמי 

שסירב לעשות כן, והתאגיד רשאי שלא לרשמו במאגר הספקים.
של  סוג  ואופן  פנים  בשום  מהווה  אינו  במאגר  רישום  כי  יובהר 
לתקשורת  התחייבות  שום  זה  ברישום  ואין  החברה,  עם  התקשרות 
בכפוף  תעשה  מציע  עם  ההתקשרות  כן,  כמו  שהיא.  כל  עתידית 
עם  שייחתם  ההתקשרות,  הסכם  לנוסח  בהתאם  דין  כל  להוראות 
המציע, לאחר ובכפוף לקבלת הצעת מחיר ספציפית ואישור ההצעה  

על ידי ועדת מכרזים של התאגיד.
תאגיד פלגי שרון    

شركة بلجي شرون معنية باحلصول على تسعيرات لتنفيذ اعمال
سباكة كهرباء في محطة ضخ ملجاري "بيت ايل" في كوخاف يائير


