
 

 

 

לביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות  06/2017 מכרז פומבי
 ביוביות

הצעות לקבל בזאת  תמבקש"( החברה)להלן: " בע"מ חברת שרונים תשתיות מים וביוב
 לביצוע עבודות אחזקה של מערכות הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות.

בצו התחלת  על ידי החברהמועד אשר ייקבע חודשים למן ה 12-לתקופת ההתקשרות הנה 
שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות,  לחברההעבודה. 

  .שנים( 5 -שנה בכל פעם או חלק ממנה )סך תקופת ההתקשרות המרבית 

 תנאי סף .1

כל במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 
 :, ואלה התנאיםלהלןשהמצטברים  יםתנאה

של שלוש שנים לפחות  ,כקבלן ראשי, המציע הנו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח .1.1
 במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בביצוע עבודות אחזקה

 יתאגידשני  לפחות עבור , זאת/אזוריתשל רשת ביוב עירוניתבאמצעות ביוביות 
 תושבים ויותר. 40,000 ותמקומית, המונת יואו רשוו/מים וביוב 

 :  הבא הציודשל או החוכר הבעלים  הנוהמציע  .1.2

לפחות שאיבה  מ"ק 14ומעלה, בעלת נפח  2012 הששנת ייצור ביובית .1.2.1
ומצוידת  ,מ"ק 3ומיכל מים של  המחולקת לשני תאים )שאיבה וסניקה(

  ליטר לדקה. 250בר וספיקה של  150במשאבת לחץ של 

מ"ק שאיבה לפחות  6ומעלה, בעלת נפח  2012ת ששנת ייצורה ביובי      .1.2.2
בר וספיקה של  150מ"ק. ומצוידת במשאבת לחץ של  2.5ומיכל מים של 

 ליטר לדקה. 250

 2ומעלה, מצוידת במיכל שאיבה של  2012ביובית קטנה ששנת ייצורה       .1.2.3
 ליטר לדקה. 180בר ו 150מ"ק לפחות ומצוידת במשאבה של 

בעל רישיון עסק בתוקף להובלת פסולת לאתרי סילוק פסולת או הינו המציע  .1.3
 2013-אתר טיפול בפסולת כנדרש בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע״ג

לרישוי עסקים  131כל זאת בהתאם לרפורמה ברישוי עסקים בהתאם  לתקנה 
ם הובלת –שפכים וקולחין –ג'  5.3(  סעיף 17.1.2016-מ 1007)החלטת ממשלה 

 .המשרד להגנת הסביבההדין, לרבות דרישות ת ובהתאם לדרישבביוביות, ו

ק"מ ממרכז רמת השרון  35מרכז פעילותו/מרכזו הלוגיסטי נמצא ברדיוס של  .1.4
 לכל היותר. 

 המציע השתתף במפגש מציעים . .1.5

 הואהמציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי  .1.6

 נות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.מנהל ספרי חשבו

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .1.7

שבעל שליטה בו אשר הורשע, או הוגש נגדו כתב אישום או  מציע, ו/או מציע .1.8
נחקר כחשוד והליכים אלה לא הסתיימו בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי, והכל 
ביחס לעבירות של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה 

זה, ו/או עבירות של איכות הסביבה, לא יהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז 
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ימים לפחות לפני המועד  14 למזמיןאלא אם כן פנה בבקשה מנומקת בכתב 

תוך פירוט כל פרטי המקרה/ים, ויבקש לאפשר לו לגשת  להגשת ההצעותשנקבע 
 ו בהתאם להוראות המכרז.אישר את בקשת והמזמיןלמכרז, 

רמת  5אוסישקין ברחוב  החברהלא תשלום במשרדי , ולקבלם לניתן לעיין במסמכי המכרז .2
 .08.08.17שלישי מיום החל  www.sharonim.org :בכתובתניתן לעיין בהם כן ו, השרון

 .בלבד במשרדי החברה שיימסרו למציעיםעל גבי מסמכים  אך ורק הצעות יוגשו

בו ות השתתפש סיור קבלניםבמסגרת  ותמהות העבודאת אפשר למציעים לבחון ת החברה .3
 11:00בשעה  10.08.17חמישי יתקיים ביום  הסיורזולת אם יקבע אחרת . חובה הנה

 .החברהבמשרדי 

המציע לפנות, יוכל  ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות .4
 .14:00שעה  20.08.17ראשון  וזאת עד ליום dana@sharonim.orgלמייל:  לחברהבכתב 

 תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של החברה.

יש  בשני עותקים את ההצעה .14:00שעה ה עד 24.08.17 עד המועד להגשת ההצעות הוא .5
להגשת  האחרון הנקוב למועדעד  באופן ידני החברה יבמשרדשתיבת המכרזים ל להגיש

 ההצעות.

ת א שומרוהינמוכה ביותר או הצעה כלשהי, ה הלקבל את ההצע תמתחייב החברה אינה .6
 הבלעדי והסופי. לפי שיקול דעתהאת הזכות לדחות כל הצעה  לעצמה

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

 

 

 

 יתכ"ל, מנאילנה ניצן
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