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 לשיקום ואיטום ריאקטורים במט"ש רמת השרון  2022/03 מכרז פומבי

וביוב מים  תשתיות  שרונים  "  בע"מ   חברת  הצעות  בזאת    ת מבקש"(  החברה)להלן:  עבודות    לביצוע לקבל 
 "(.העבודות)להלן: "במכון טיפול שפכים ברמת השרון  לשיקום ואיטום הריאקטורים 

חודשים הכוללים את     12קבע בצו התחלת עבודה, ולתקופה של  שיי  תקופת ביצוע העבודות תהא למן המועד
, ועד למסירה סופית של   במסמכי המכרזתקופת ההתארגנות, ביצוע כלל העבודות, תקופת המתנה כהגדרתה  

העבודה לחברה. בתום ביצוע כלל העבודות קרי רק לאחר סיום העבודות על ידי הקבלן בשני הריאקטורים  
 חודשים.   12תחל תקופת בדק בת ברה וקבלתן על ידי הח

 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

לבצע    1.2 סיים  החבעצמוהמציע  משנה,  כקבלן  או  ראשי  כקבלן  מ ,   ואילך,      01.01.2018  -ל 
       ( לפחות3שלושה  פרויקטים  )תחנת      ,(  רטובים  מבנים  איטום  עבודת  כלל  מהם  אחד   שכל 
אחת          עבודה  לפחות  כאשר  שפכים(,  טיהור  מכון  מים,  בריכות  מים,  מכון  לביוב,   שאיבה 
ריאקטורים        ו/או  לביוב  שאיבה  בתחנות  רטובים  בורות  איטום  במכוני  משקע/כללה   ים 
 טיפול בשפכים.        

 המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  1.3

 להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.  ףריצ 1.4

 המציע, או נציגו, השתתף בסיור קבלנים. 1.5

 המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  1.6

המכרז   תןינ .2 במסמכי  זוwww.sharonim.org   :בכתובת  לעיין  מכתובת  ולהורידם  ,    ראשוןמיום  החל    , 
14.8.2022 . 

לחברה   .3 בכתב  לפנות,  המציע  יוכל  בהירויות  אי  או  סתירות  המכרז  במסמכי  קיימים  המציע,  שלדעת  ככל 
ליום    sharonim.org@offersלמייל:   עד  באתר    .14:00שעה    22.8.2022שני,  וזאת  תפורסמנה  תשובות 

 האינטרנט של החברה. 

בשעה    16.8.22,  שלישי  סיור קבלנים שהשתתפות בו הנה חובה, ומהווה תנאי להגשת ההצעות, יתקיים ביום   .4
הנ  .11:00 מת מורשה בצמוד לבית העלמין מורשה של רמת  בצומט"ש רמת השרון  משרדי  ו  מקום המפגש 

 השרון. 

 16.8.2022' גשרדי שרונים החל מיום ניתן לקבל במלהגשה   ת מסמכי המכרז א .5

הוא .6 ההצעות  להגשת  מהשעה    9.8.222שני,  ביום    המועד  ההצעה  .0014:שעה  ה  עד  09:00החל  בשני    את 
 הגשת ההצעות. להאחרון הנקוב  למועד  עד  באופן ידני  החברה יבמשרדשתיבת המכרזים ל להגישיש   עותקים

את הזכות    לעצמה  תא שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי,  לקבל את ההצע   ת מתחייב  החברה אינה .7
 הבלעדי והסופי.  לפי שיקול דעתהלדחות כל הצעה 

האמור במסמכי המכרז על  יגבר  סמכי המכרז,  במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מ .8
 וראות מודעה זו. ה

     יתכ"ל, מנלהילה גי
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