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 7/21 פומבי  סיור קבלנים מכרז

, בתחנת  בהמערכת השאהתאמתו לנה ו והסניקה, שיקום וביצוע שינוים במבלשדרוג מערכת השאיבה 
 ברמת השרון"  ה רוםנוו שאביה לביוב "

 1.211.18בלנים  תאריך סיור ק

 
  :שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ משתתפים מטעם 

 ג דורון של ר,יאופ ביקו, ר אריה אבירד" :שרונים 
 שפריס מהנדסים בע"מ י.  –שיפריס  אלון אינג'  :  מתכנן
   לוגיסטר בע"מ  -לאוניד שרמן:  פיקוח 

 
 

 רקע כללי על הפרויקט ניתן ע"י ד"ר אריה אביר   .1

 משפכי רמת השרון. 50%הסונקת כ הפרויקט מתבצע בתוך תחנת שאיבה פעילה  -

ב - הנדרשות  הת"שהעובדות  של  כוללות    שדרוג  סניקהקמה  ,החלפת סעפת  לת"ש  חדשה  ה 

 . וכן עבודות נוספות שפורטו במפרט הטכנימשאבות ושיפוץ מבנה הת"ש על פי מפרט טכני  

 בלבד.  נרכשו ע"י שרונים ועל הקבלן להתקינן ולהפעילםות ש כי המשאבמודג

לת"ש העבודות תתבצענה מחוץ    נדרש יהיה לבצע חפירות גישוש לזיהוי קו הסניקה הקיים . -

 ע"י שרונים. שתאום העבודה בהם יעשה בשטחים פרטים 

 :   ריסאלון שיפאינג' מתכנן הוצג ע"י אור העבודות ית .2

קשו - זה  מכרז/חוזה  במסגרת  הכלולות  לשדרוגעבודות  עבודות  לביצוע  השאיבה    רות  מערך 

 .והסניקה וכן ביצוע עבודות שיקום המבנה

ביצו  - כוללת  שהעבודה  אזרחית,  הנדסה  עבודות  ,התאע  המבנה  המבנהיקום  למערכת   מת 

משאבות  של  ,התקנה  קיימת  וצנרת  משאבות  ,פרוק  החדשה  משאבות  )חדשות    הסניקה 

 . (תסופקנה ע"י המזמין

 כולל פיתוח שטח.  דמותוניים והחזרת מצב לקהפעלה של מעקפים זמ -

  .כניות ובכתב הכמויותמתואר במפרט הטכני ,תוכל הפעולות הנדרשות וסדר הפעולות  -

 וכן מחוץ לת"ש.  קיימתבודה תתבצע בתוך מבנה של תחנת שאיבה לביוב עה -

עבודה   יכין הקבלן תוכנית  העבודה  התחלתלפני  פרט הטכני ,למרות פרוט סדר הפעולות במ -

 . והתקנת הצנרת החלפת משאבות שלביות עם 

שרונים .3 ע"י  יבוצע  הזמני  השפכים  .  .  מאגר  שרונים  חשבון  על  הינה  החירום  מאגר  הקמת  עלות 

לאחר סיום עבודה ממאגר   הנוזלים    נויופי/החיבור למערכת הפינוי למאגר הזמני  מובהר בזאת כי 

לת"ש   חשב  זמני  על  הינה  אחר  מקום  לכל  התמור  וןאו  בכתב  הקבלן.  המפורט  פי  על  תהיה  ה 

 .הכמויות של המעקף הזמני

לקו  התחברות  ו  חפירות גישושביצוע  לצרוך  שטחים  ב  ימוש זמני  ם חקלאים שתאם עת  שרונים   .4

 ודה. מצב לקדמותו לאחר סיום העב להחזירכה , באחריות הזוסניקה הקיים

במידה ואחד המציעים  טוחי לאחר הגשת המכרז.  ילא ניתן לשנות את הנספח הב  –ע  המצי  ביטוחי .5

הב הנספח  את  לשנות  או  להבהיר  בהליימבקש  לפנות  עליו  את    ךטוחי  ויקבל  הרגיל  הבהרות 

 שת ההצעה.שרונים. בכל מקרה לא ניתן יהיה לשנות את הנספח הביטוחי לאחר הגיחסות יהת

 שונות  .6

במסמכי    בצורה המוגדרת    בשאלות או הבהרות רק    רק בכתב  ותהמציעים מתבקשים לפנ 6.1

   .המכרז 
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כי   6.2 ההבהר  שתינתנה  המציעים  אלות  לש  תשובותרק  מובהר  הליך  במסגרת  ות  בכתב 

 .  את שרונים  מחיבות 

 . 14:00בשעה  02.12.21שלישי  ניתן להעביר שאלות הבהרה עד יום   6.3

  . לכל המשתתפים במכרז ותשלח הבהרות תענה בכתב שרונים  6.4
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