
  

מכרז  פומבי מס' 3110231 לביצוע עבודות הכנה ובינוי הנדרשות לשם התקנת מגובים 
 מכאניים  עדינים במכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון

צור יגאל -תאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר

ס' ממזמינים אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי , ותאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ ,בע"מ

עבודות הכנה ובינוי הנדרשות לשם התקנת מגובים מכאניים עדינים במכון טיהור לביצוע  3102/31

 "(.המכרז)להלן: "  השפכים כפ"ס הוד השרון

 13להניח צנרת בקוטר "ו מבנה עבור מגובים עדינים יםלהקבמסגרת המכרז ידרש המציע הזוכה 

מד ספיקה במקום תעלת הפרשל הקיימת. תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות  וללכ

  מכון טיהור קיים ופועל .נשוא מכרז זה נעשות בתוך 

 ואלקטרומכאנית כמפורט להלןהעבודה נשוא מכרז זה כוללת עבודות הנדסה אזרחית 

תעלת הפרשל, הקמת מבנה : הנחת צנרת מעקף לתעלת פרשל וסגירת עבודות הנדסה אזרחית

 מגובים עדינים כולל תעלות, וביטול תעלת פרשל קיימת.

עבודות אלקטרומכאניות: התקנת דחסן, אספקה והתקנת שני מדי מפלס, אספקה והתקנת 

ארבעה סגרי קיר עבור תעלות מגובים, אספקה והתקנת מד ספיקה אלטרומגנטי בשוחה, חיבור 

פקה והתקנת ערבעה סגרי קיר עבור אגני גרוסת. כמו כן למערכת ניטרול ריחות קיימת, ואס

 יבוצעו עבודות בקרה ופיקוד לציוד המותקן.

 שאים להשתתף ולהגיש הצעות:ר

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

  או שותפות, הרשומה כדין  חברה)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 322 הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה, מסוג

  ., 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 ו0או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית ו0או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ

 .  שיש עמה קלוןמסוג של מתן שוחד ו0או גניבה ו0או  בגין עבירה  עבירהגין משפט, ב

)התשלום לא כולל מע"מ בצ'ק לזכות תאגיד פלגי השרון ש"ח  3,522  תמורתמסמכי המכרז ניתן לרכוש 

  .  32:22בשעה  0113210231החל מיום  ה' -א'  בימיםכפר סבא  00התע"ש  'ברח  במשרד התאגידיוחזר( 

 

רחוב הוד השרון ב  –במכון טיהור השפכים כפר סבא .  //:/3בשעה  3103302/31–ר קבלנים יתקיים בסיו

  ,הוד השרון.3מבוא קדם 

 .  , ומהווה תנאי להשתתפות במיכרזחובהההשתתפות בסיור הקבלנים 



  
תוקף הערבות יהיה עד ₪.  ///,10מית למכרז בגובה ויש לצרף למסמכי מכרז ערבות אוטונ

 ועד בכלל.  10/102/30/לתאריך 

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 

 ,2813010231 –, לא יאוחר מ כפר סבא  22התאגיד ברחוב התע"ש לתיבת המכרזים אשר במשרדי 

 . 30.22בשעה 

 , 1333200-/0/יצחק תמם  מנהל המכוןלניתן לפנות לפרטים, 

 .00-330/211/ ארנון מאיר מהנדס המכוןאו ל

 

 יו"ר הדירקטוריון

 צביקה צרפתי

 


