
 
 מכרז  פומבי מס' 41/2142 לביצוע בדיקות מעבדה לניטור שפכי תעשיה

-תאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר .1

לביצוע בדיקות  /112/01ס' מאותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי  ןמזמי, צור יגאל בע"מ

 מעבדה לניטור שפכי תעשייה.

יהיה לדגום ולבצע בדיקות מעבדה לדוגמאות שפכי מפעלים אשר ידגמו שיזכה  על המציע ./
במוצא המפעלים למערכת הולכת השפכים האזורית. הדיגומים יבוצעו על פי תוכנית דיגומים 
שנתית שיקבע התאגיד, ועל המציע הזוכה יהיה לבצע את הדיגום במועד שנקבע ולבצע את 

 התעשייתי אליו משויכת הדוגמה.  בדיקות המעבדה כנדרש בהתאם למגזר

 אחוז ההנחה ממחיר נקוב לבדיקות כימיות לשפכים. המכרז הינו על  .3

 .יבוצע על בסיס חודשי בהתאם לבדיקות שנערכו בפועל באותו חודשהתשלום  .1

על המציע שיזכה לבצע דיגומים ע"י דוגם מוסמך בעל תעודה, ולבצע את הדגימות כולן  .5
 במסמכי המיכרז. מפורט במעבדה מוכרת ומוסמכת, כ

רשאי  ההתאגיד יהיו ,הינה לתקופה של שנה אחת מיום חתימת ההסכםתקופת התקשרות  .6
ת הארכה לא וובלבד ומספר תקופ ,ריך את תקופת ההתקשרות בשנה אחת בכל פעםאלה

 תקופות. 1יעלה על 

 שאים להשתתף ולהגיש הצעות:ר .7

אשר עוסקים בביצוע בדיקות מעבדה שאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים ר

 הבאים העונים על הקריטריונים המצטברים לניטור שפכי תעשיה

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

 בישראל(. 

  מוכח המעוגן באסמכתאות בביצוע דיגום ובדיקות מעבדה לניטור שפכי ניסיון בעל הינו
ללפחות שלוש רשויות מקומיות ו2או  )במילים: חמש( השנים האחרונות 5 – תעשיה ב

תושבים, ו2או לחברת מקורות ו2או  100,000תאגידי מים וביוב המשרתים לכל הפחות 
 למשרד להגנת הסביבה ו2או למשרד הבריאות

 ומחסניומהרשות בה ממוקמים משרדיו  בעל רישיון עסק בתוקף. 

  מעבדת המציע מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לשם ביצוע הבדיקות נשוא מכרז
  , תביא לפסילת המשתתף.למען הסר כל ספק, כי אי המצאת אישור כאמור זה,

 מעבדת המציע הינה בעלת תעודת הכרה לבדיקות שפכים וקולחין על ידי משרד הבריאות ,
  , תביא לפסילת המשתתף.רלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת אישור כאמו

כולל מע"מ בצ'ק לזכות תאגיד פלגי השרון ש"ח  4,511  תמורתמסמכי המכרז ניתן לרכוש  .8

 11/42/2142החל מיום א' כפר סבא  22התע"ש  'ברח  במשרד התאגיד)התשלום לא יוחזר( 

  .11:11בשעה 

 'דכנספח סומן , בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומהחברהרבות בנקאית אוטונומית, כלפי ע .9

על ידי בנק  (, שהוצאה₪ חמישה עשר אלף  )במילים:  ₪ 45,111, ע"ס למסמכי המכרז

)להלן:  הסלילה והגישורתשומות , כשהיא צמודה למדד המשתתףועל שם לבקשת בישראל 

 ."(המדד"

 



 
. במשרדי תאגיד פלגי שרון ברחוב התע"ש  10:00בשעה  /621/2/01/–סיור קבלנים יתקיים ב .10

 . , ומהווה תנאי להשתתפות במכרזההשתתפות בסיור הקבלנים חובה .פ"סכ //

הערבות וכל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז יש  ,את ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז  .11

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

 –, לא יאוחר מ כפר סבא  //תע"ש התאגיד ברחוב הלתיבת המכרזים אשר במשרדי המעטפה

 בצהרים. 42.11בשעה  ,18/14/2143

      .051-6650/73 ארנון מאירלניתן לפנות לפרטים, 

     

 בברכה,

 מנכ"ל -אלעד תמרי

 פלגי השרון בע"מ

 

 


