
 

 

לשדרוג וביצוע שינויים בצנרת בתחנת שאיבה לביוב "נווה גן" ברמת    01/2023  מכרז פומבי

 השרון

וביוב מים  תשתיות  שרונים  "  בע"מ  חברת  צנרת  בזאת    תמבקש"(  החברה)להלן:  לשדרוג  עבודות  לביצוע 
 "(. העבודות)להלן: "ברמת השרון  גןבתחנת השאיבה לביוב נווה   יניקה וסניקה

  90)  קלנדרייםחודשים    3עבודות תהא למן המועד שייקבע בצו התחלת עבודה, ולתקופה של  תקופת ביצוע ה
כמפורט לעיל ועד    צנרתהכוללים את תקופת ההתארגנות, ביצוע כלל העבודות, לרבות התקנת ה   ,(עבודה  ימי 

פת  למסירה סופית של העבודה לחברה. בתום תקופת ביצוע כלל העבודה וקבלתה על ידי החברה תחל תקו 
 חודשים.   24בדק בת 

 תנאי סף  .1

יעמוד בכל התנאים המצטברים   גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות  רשאי להגיש הצעה כל אדם או 
 שלהלן, ואלה התנאים: 

 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל. 1.1

קבלן   1.2 הינו  פי  הרשום  המציע  בנאיותעל  הנדסה  לעבודות  רישום קבלנים  ענף  ב  1969-כ"טהתש   ,חוק 
 . לפחות 1-סיווג ב  500

מ  1.3 משנה,    01.01.2017יום  החל  כקבלן  ו/או  ראשי  כקבלן  השלים,  המציע  ההצעות  הגשת  למועד  ועד 

של   )ביצוע  ו/או הקמה (  3שלוש  שדרוג  החלפה  עבודות  ו/או  ב  צנרת של    ו/או  למים  תחנות שאיבה 
ש מט  או/ וביוב   היתה  נומינאלית  הספיקה  ה"ש  אתר  לפחות  מ  500של  בכל  כאשר  לפחות,    2ק"ש 

ים( מן העבודות היו שדרוג של תחנת שאיבה לביוב וכל אחת מהן )בנפרד( כללה עבודות התקנה  י)שת
 ו/או סניקה.   יניקהצנרת   לאו החלפה ש 

חלד  בריתוך    מוכח  ניסיון   בעל  מוסמך   צנרת רתך    זו   עבודה  לצורך  מעסיק  המציע  1.4 אל  פלדת  צנרת 

לפ  ,"מפלב)"נירוסטה"(/    6''  בקוטר  נירוסטה  צנרת  ריתוך  של  פרויקטים)שלושה(    3חות  שביצע 
מובהר כי הרתך שיוצג הוא הרתך שיבצע בפועל את הריתוכים, ככל .  01.01.2017יום  החל מ   ומעלה

 והמציע יוכרז כזוכה.

 המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  1.5

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.   1.6

 המציע, או נציגו, השתתף בסיור קבלנים.   1.7

 .2.202312.החל מיום  , ולהורידם מכתובת זוwww.sharonim.org  :בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז .2

סתירות   .3 המכרז  במסמכי  קיימים  המציע,  שלדעת  לחברה    אוככל  בכתב  לפנות,  המציע  יוכל  בהירויות  אי 
ליום    sharonim.org@offersלמייל:   תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט    .14:00שעה    2.202361.וזאת עד 

 של החברה. 

תתפות בסיור  ר. הששרונים תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיו .4
פגש קבלנים יתקיים  ומ. הסיור  והינה חובה ומציע אשר לא ישתתף בסיור לא יהיה רשאי להגיש את הצעת 

 .  רמת השרון 5רחוב אוסישקין בבמשרדי החברה  10:30 בשעה 12.2.2023

  יםק בשני עות  את ההצעה  . 0014:שעה  ה  עד   09:00החל מהשעה    26.2.2023ביום    המועד להגשת ההצעות הוא .5
 להגשת ההצעות. האחרון הנקוב  למועד  באופן ידני עד  החברה יבמשרדשתיבת המכרזים  ל להגיש יש

את הזכות    ת לעצמהא שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי,  לקבל את ההצע   ת מתחייב  החברה אינה .6
 הבלעדי והסופי.  לפי שיקול דעתהלדחות כל הצעה 

האמור במסמכי המכרז על  יגבר  לבין מסמכי המכרז,  ודעה  מבמקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח ה  .7
 הוראות מודעה זו. 

     יתכ"ל, מנהילה גיל
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