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 3102/3' מכרז פומבי מס

 , חידוש צנרת ביוב ללא חפירה בשיטת השירוול
 .וחידוש בשיטת הניפוץ, תיקונים נקודתיים ושיקום שוחות בקרה

ללא חפירה  מזמינה בזה הצעות לעבודות חידוש צנרת"( החברה: "להלן)מ "בע" פלגי השרון"
 .ום וחידוש שוחות בקרה של ביובתיקונים נקודתיים בקווי ביוב ושיק ,וניפוץ,בשיטת השירוול

בהתאם )חוזה ההתקשרות לשנה אחת ממועד חתימת החברה על  תקופת ההתקשרות הינה
 .ות בהתאם למפורט במסמכי המכרזיתקופת אחר(. למסמכי המכרז

 בשנה אחתתוקפו של החוזה ב להאריך את, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה נתונה האופציה
 .נוספת בכל פעם

 .הוא מכרז הנחההמכרז 
 (:תנאי סף)ההשתתפות במכרז מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים 

רשאי להשתתף במכרז מציע העומד במועד הגשת ההצעות בכל התנאים המצטברים המפורטים 
 :להלן

 .פירוט בתנאי המכרז) חברה או שותפות , י תאגיד משפטי אחד"אדם פרטי אחד או ע .א

 .והשתתף במפגש המציעיםמציע שרכש את מסמכי המכרז  .ב

נשוא  לשנה (מ.ע.לפני מ)₪  550,000מוכח ומחזור הכנסות של  שנים 5של קבלנים בעלי ניסיון  .ג
 .0000-ו 0000,0000בכל אחת מהשנים  (שרוול ונפוץ ) המכרז

 .מ "ס 50נסיון בשרוול קווי ביוב בקוטר  .ד

 .0-ב 000רישום ברשם הקבלנים בסימול  .ה

 .מציעים אשר צרפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם להוראות המכרז .ו

 
  5.3.0003: מתאריךהחל  כפר סבא,00ש "התע' את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברח

בשיק  אשר לא יוחזר לפקודת , מ "כולל מע₪  0,500תמורת תשלום של  ,00.00עד  00.00ין השעות ב
לרבות איחור במועד מסירת ההצעה , ציע במכרז מסיבה כלשהיאי השתתפות מ .מ"פלגי שרון בע

 .לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה, י החברה"או ביטולו של המכרז ע/ו
משרדי )כפר סבא,00ש "ברחוב התע 2:22/בשעה  2.3.02/3/ביום ראשון יתקיים  מפגש מציעים

  .השתתפות במפגש מציעים חובה (.התאגיד

 
 הינו ( על נספחיהן בהתאם להוראות המכרז)ות במכרז המועד האחרון להגשת ההצע

  .0:22/ –ב  02.3.02/3 ראשון יוםב
 00ש "התע' לתיבת במכרזים שבמשרדי התאגיד רח בלבדאת ההצעות יש להגיש במסירה אישית 

 .כפר סבא
 

 .זולה ביותר או כל הצעה שהיאברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ההח

 
 00-5255500ניתן לפנות בפקס  לפרטים

 

 
 צביקה צרפתי

 ר דירקטוריון פלגי שרון"יו


