
 

 

 2021-03מכרז פומבי מס' 

לשדרוג תשתיות מים ברחובות התקווה, קמה, מגד והשרון 

 ברמת השרון 

 מפגש מציעים  

31.05.2021 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ  - גלעד ממןמשתתפים : קובי אופיר, 

 פיקוח   -שרון ברק        

 ) על פי רשימה מצורפת(: מציעים           

 תיאור העבודה :  

, התקנת אביזרי  מ' בחפירה פתוחה 850 -ככולל של באורך   6" מים מפלדה בקוטר  צנרתהנחת 

 צנרת והחזרת מצב לקדמותו.

 מטר  200-קירצוף וריבוד קטע כביש באורך כ

 דגשים שנמסרו למציעים במפגש : 

 מממוצע ההצעות.  10% -יכללו הצעות שיהיו בטווח +/ המכרז הינו מכרז הנחה על כתב הכמויות..1

 .  14.00שעה  20.06.2021הצעות יש להגיש עד תאריך . 2

 . 14:00שעה  14.06.2021ניתן לשלוח במייל עד תאריך   . שאלות3

ימים ובאישור   10למעט שוטרים בשכר ועגלת חץ )עד  . הסדרי תנועה הם חלק ממחירי יחידה4

 מיוחד(. 

 אישור העיריה להחזרת מצב לקדמותו הוא תנאי לקבלת העבודה.. 5

 . ובמשטרהבעירייה . באחריות הקבלן להוציא היתרי חפירה ולאשר תכנית הסדרי תנועה 6

מאושרים     סופיים חשבונותרט בתנאי הסף, יש לשלוח כמפו  ,. כאסמכתאות על ביצוע פרויקטים7

 הכוללים את כל סעיפי החשבון.  על ידי המזמין

 ביטוחים:  . 8

 הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את הביטוחים על פי המפורט בנספחים.  •

עם חתימת הסכם וכתנאי מוקדם לתחילת עבודה ותשלום שכר, ימציא הקבלן לחברה את  •

חל איסור   -על ידי חברת הביטוח מטעמו טפסי האישורים על קיום ביטוחים כשהם חתומים 

 על המבטחים לסטות מהכיסויים הביטוחיים הנדרשים ע"פ הסכם זה.

 הסתייגות בנושא ביטוחים במסגרת שלב ההבהרות בלבד. •

 רשם:

 קובי אופיר 

 

 



 

 

 

 

 נוכחות סיור קבלנים:  

  

  

 טלפון מייל שם + משפחה  שם החברה 

 SHAY25469@BEZEQINT.NET 052-6782065 שי בן עמי  ש.י.ב. תשתיות בע"מ  

 LITAS@MILGAM.CO.IL 052-647238 בועז צברי  מילגם  

 ROIE@DROMY.CO.IL 052-3851395 רועי אדרבי   - יניב דרומי

 MICHAELH@AVROT.CO.IL 054-6329590 מיכה הירשמן  בי.או.טי. בניה וניהול בע"מ 

 HOTMAIL.COM-AZ-MO 050-8421892@22 חמזה האסם מג'יק  הנדסה  

 DAGANK.INC@GMAIL.COM 050-3079532 אייל אמיתי  דגן אבינועם בע"מ  

 OFFICE@MHAEMEK.CO.IL 050-5803025 אגבריה סלאם  בע"מ  2000מי העמק  

 TAVNIT.RH@GMAIL.COM 052-7473455 רחמים חתומי  ר.ח. תקנית פיתוח תשתיות  

 OSAMAH.68A@GMAIL.COM 050-5444424/ 054-7334060 אוסאמה ברכיה   מ.צ.ב עבודות צנרת

 GABAY23@GMAIL.COM 09-8610416 צחי גבאי  חכמון גבאי בע"מ  

 OFFICE@BADANI.CO.IL 09-7451551 דותן בדני  בידני אילן עבודות עפר ופיתוח 

 LEE@YADIVHANDASA.CO.IL 054-8744198 לי מוסרי  י. אדיב חברה הנדסית בע"מ 

 INFO@YAAZ.CO.IL 03-9674546  י.ע.ז. חברה לבניה ופיתוח בע"מ 
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