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לביצוע עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים, קולחים ושפכי תעשייה   2022/02  מכרז פומבי
 בעסקים, תעשייה ומכון טיפול בשפכים  ברמת השרון

וביוב מים  תשתיות  שרונים  "  בע"מ  חברת  הצעות  בזאת    תמבקש"(  החברה)להלן:  עבודות  לקבל  לביצוע 
 "(.העבודות)להלן: " ואחרים ברמת השרון   דיגום ובדיקות מעבדה של שפכי עסקים, תעשייה

של   ולתקופה  הסכם  על  החתימה  מועד  למן  הנה  ההתקשרות  רשאית    12תקופת  תהא  החברה  חודשים. 
שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם, וזאת על פי שיקול דעתה    4להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של  

 הבלעדי 

 תנאי סף  .1

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

בע .1.1 הינו  השירותים  המציע  למתן  תקף  עסק  רישיון  טעוני  ל  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  בהתאם 
 א.1.5, רכיב  2013-רישוי (, תשע"ג 

מיום   .1.2 החל  ההצעות  01.01.2017ביצע  להגשת  למועד  ל  ועד  דיגום  וביוב  תאגידשני  עבודות  מים  י 
ציבוריים   גופים  ו/או  מקומיות  רשויות  לפחות  ו/או  בשנה  נדגמו  גוף  שבכל  עסקים    20לפחות, 

  80לתקופה של שנתיים לפחות )סך הכל    ,לכל גוףבהתאם לתוכנית דיגום שנתית מאושרת וזאת  
 (. במצטברעסקים שנדגמו במהלך שנתיים רצופות 

 שעונה על הדרישות הבאות : המציע, או קבלן משנה מטעמו, מפעיל מעבדה  .1.3
כיול"  .א בדיקה  מעבדות  להסמכת  הלאומית  "הרשות  ידי  על  קולחין    הוסמכה   לבדיקת 

 . 1997–והפועלת מתוקף חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ"ז וביוב      
עבור המעבדה או עבור מעבדת משנה   מאושרת כדין שבכתב הכמויותכל אחת מהבדיקות  .ב

 .  מטעמה
 . ISO/IEC 17025/17011  קןעומדת בת .ג

 דוגמים אוטומטיים ל"דיגום מורכב".   4בבעלות המציע, או בבעלות קבלן משנה מטעמו, לפחות   .1.4
עובד .1.5 ביחסי  מעסיקים  מטעמו,  המשנה  לקבלן  או  בדרישות    4מעביד  -המציע,  העומדים  עובדים 

 המפורטות להלן: 
 בתוקף במועד הגשת ההצעה. שפכים וקולחין בעל תעודת דוגם  (1)
תעשיה  בע (2) מקומיות/מפעלי  וביוב/רשויות  מים  תאגידי  עבור  שפכים  דיגום  )בביצוע  ניסיון  ל 

להיות  1.5.2021מתאריך   הדוגם  חייב  זה  ממועד  כי  מובהר  שפכים  בעל    לפחות.  דוגם  תעודת 
 וקולחין בתוקף. 

חשבונות   .1.6 ספרי  מנהל  המציע  כי  המעיד,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  תוקף  בר  אישור  בעל 
 ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. 

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.   .1.7

 , ולהורידם מכתובת זו. www.sharonim.org  :בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז .2

המ .3 יוכל  בהירויות  אי  או  סתירות  המכרז  במסמכי  קיימים  המציע,  שלדעת  לחברה  ככל  בכתב  לפנות,  ציע 
ליום    sharonim.org@offersלמייל:   תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט    .14:00שעה    08.20229.וזאת עד 

 של החברה. 

הוא .4 ההצעות  להגשת  מהשעה    08.202261.ביום    המועד  ההצעה  .0014:שעה  ה  עד  09:00החל  בשני    את 
 להגשת ההצעות. האחרון הנקוב  למועד  באופן ידני עד   החברה יבמשרדשתיבת המכרזים ל להגישש י  עותקים

את הזכות    ת לעצמהא שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי,  לקבל את ההצע   ת מתחייב  החברה אינה .5
 הבלעדי והסופי.  לפי שיקול דעתהלדחות כל הצעה 

האמור במסמכי המכרז על  יגבר  לבין מסמכי המכרז,    הבמקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודע  .6
 הוראות מודעה זו. 

     יתכ"ל, מנהילה גיל
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