
 

 לרכישה ואספקה של ציוד אלקטרו מכאני למתקן טיפול קדם מט"ש רמת השרון 03/2020מכרז פומבי 

 

מתעתדת להקים מתקן קדם טיפול במט"ש, "( החברה)להלן: " בע"מ חברת שרונים תשתיות מים וביוב

 ,ספקים להציע לה הצעות לרכישהולצורך כך התקשרה עם קבלן מבצע. במסגרת מכרז זה מזמינה החברה 

ציוד הכולל שני  – 1פרק של ציוד למתקן בחלוקה לשלושה פרקים נפרדים:  , ליווי התקנה והרצהאספקה

 לסילוק חול וגרוסתציוד הכולל שתי מערכות   - 2פרק , מגובים בניקוי קדמי ומערכת מסועים ודחסן

 )דופולארית(  יוניזציה  בטכנולוגיית  מתקן לטיפול בריחות    -  3ופרק  כולל ממיין חול,    ומשאבות לשאיבת החול

 או מתקן ביולוגי.

תהא בהתאם לאמות המידה הקבועות  בכל פרק  , כאשר הזכייהיותרלש הצעה לפרק אחד או ילהג ניתן

 .לפרק הרלוונטי במכרז

 ספקה והאחריות הנו כמפורט במסמכי המכרז.תיאור מפורט של השירותים, היקפם, סוגי הציוד ותקופות הא

 תנאי סף .1

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

 שלהלן, ואלה התנאים:

 המציע הנו היצרן או ספק מורשה מטעם יצרן של הציוד המוצע על ידו במסגרת המכרז.   .1.1

לפחות שישה   01.01.2015המציע ו/או יצרן הציוד המוצע סיפק החל מיום    א.  –  1ניסיון המציע לפרק   .1.2

 .מק"ש  750( מגובים מכאניים לטיפול בשפכים כאשר לפחות שניים מהם בספיקה מינימאלית של  6)

שכל אחד מהם פועל לתקופה של  מתוצרת היצרןלפחות שני מגובים מכאניים  ראל פועליםב. ביש

 .לפחות חודשים 12

 שלפחות ש 01.01.2015סיפק החל מיום ו/או יצרן הציוד המוצע המציע א.   - 2ניסיון המציע לפרק  .1.3

. ב.  "שמק 750(  מערכות לסילוק חול וגבבה במתקני טיפול בשפכים בספיקה מינימאלית של 6)

בישראל פועלות  לפחות שתי מערכות לסילוק חול וגבבה מתוצרת היצרן שכל אחת מהן פועלת 

 חודשים לפחות. 12לתקופה של 

( מערכות לטיפול 3לפחות שלוש  ) 01.01.2010א.  המציע סיפק החל מיום   – 3ניסיון המציע לפרק  .1.4

בישראל  שכל אחד מהם מטפל בלפחות בריחות במתקני טיפול בשפכים ו/או בתחנות  שאיבה לביוב   

מ"ק שפכים ליום , וכאשר לפחות מערכת אחת לטיפול בריח הינה באותה טכנולוגיה כמו זו  3,000

המוצעת  על ידו בהצעתו והיא הותקנה והורצה על ידו. ב.  המציע התקין והריץ בעצמו  החל מיום 

בשפכים ו/או בתחנות שאיבה לביוב  לפחות  מערכת אחת לטיפול בריח במתקני טיפול 01.01.2010

 גיה המוצעת על ידו בהצעתו.ובטכנול

הינה כי המציע סיפק והרכיב בעצמו את הציוד אותו הוא מציע,   1.4בסעיף  "  סיפקמשמעות המונח "

למועד הגשת ההצעות, המתקנים שבהם הותקן הציוד סיימו תקופת הרצה והפעלה של וכי עד 

 לפחות שנה שלמה מיום התקנתו והפעלתו של הציוד, והמערכת נמסרה והתקבלה על ידי המזמין. 

 המפורטות הדרישות בכלהמציע עומד  "יע המוצע ציודה -עמידה בדרישות הטכניות  .1.5

 ם לפרק אליו מוגשת הצעת המציע. בהתא 3גו  2ג, 1ג יםכדרישות מינימום בנספח
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המציע הינו בעל מערך התקנה ושירות לציוד המוצע בהצעתו, והוא מעסיק שני עובדים בעצמו )ולא  .1.6

 . 19:00 - 07:00ה'  בין השעות -באמצעות קבלן משנה(, ומערך השירות פועל בימים א'

המציע מחזיק מלאי חלפים )בישראל( לציוד המוצע על ידו בהצעתו וכן וצוות עובדים מיומן לטיפול  .1.7

 בתקלות. 

הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות  .1.8

 ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 .צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז .1.9

 המציע או נציגו השתתף במפגש מציעים.  .1.10

 וכן להורידם מאתר זה. 07.06.2020החל מיום   www.sharonim.org :בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז .2

 ההצעות יוגשו על גבי המסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של החברה.

. מציע אשר יהא מעוניין להשתתף 10:00בשעה    10.06.2020  רביעייתקיים במשרדי שרונים ביום    מפגש מציעים .3

על מנת   14:00בשעה    06.202090.  שלישיעד ליום    offers@sharonim.org במפגש יידרש לשלוח מייל לכתובת  

ומהווה  חובההשתתפות במפגש הינה  שהחברה תוכל להיערך לקיום המפגש בהתאם לתקנות לשעת חירום. 

 תנאי להגשת ההצעה. 

או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב לחברה למייל: ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות   .4

offers@sharonim.org  תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של  .14:00שעה  202002.07.וזאת עד ליום

 החברה.

 בשני עותקים  את ההצעה  .0014:שעה  ה  עד  09:00החל מהשעה    .07.202009ביום    המועד להגשת ההצעות הוא .5

 להגשת ההצעות.האחרון הנקוב למועד באופן ידני עד  החברה יבמשרדשתיבת המכרזים ל להגישיש 

את הזכות  ת לעצמהא שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, לקבל את ההצע תמתחייב החברה אינה .6

 הבלעדי והסופי. לפי שיקול דעתהלדחות כל הצעה 

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

 הוראות מודעה זו.

    יתכ"ל, מנאילנה ניצן
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