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לאספקה ,התקנה ,הרצה ותחזוקה של מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון
3.2.2022
לכבוד
משתתפי סיור קבלנים למכרז פומבי מס' 08/2021
פרוטוקול מפגש מציעים
בתאריך  ,3.2.2022בשעה  ,11:00התקיים סיור קבלנים במסגרת מכרז פומבי מס'  ,08/2021בנושא

לאספקה ,התקנה ,הרצה ותחזוקה של מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון

,אשר פורסם על ידי שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן" :החברה").

נוכחים מטעם שרונים:
מנהל הפרויקט :ד"ר אריה אביר ,דורון סלע מנהל מחלקת מתקנים שרונים ,קובי אופיר מהנדס
שרונים.
מפקח  :ליאוניד שרמן ,חברת לוגיסטר
המציעים  :כמפורט ברשימה המצורפת למסמך זה
סיור המציעים התקיים במשרדי החברה בתאריך  3.2.2022וסיורים נוספים התקימו ב 7.2.2022ו -
 14.2.2022בהתאם לפרסום החברה בנדון .מציעים שבקשו נערך להם סיור בתחנות השאיבה.
 .1לאור "מגיפת הקורונה" חלק מהמשתתפים הפוטנציאלים בקשו לקיים את המפגש במועדים
אחרים  .הדבר הובא לידיעת המשתתפים במפגש ב 3.2.2022ונשמרת להם הזכות להשתתף
בכל סיור /מפגש נוסף שהתקיים.
 .2מהות העבודה :התקנת מערכות לטיפול בריח בטכנולוגיה של יוניזציה הדו-פולרית
בתחנות שאיבה לביוב שבאחריות שרונים.
 .3הובהרו תנאי הסף להשתתפות במכרז לרבות הדרישות המפורטות בתנאי סף  2כולל תתי
הסעיף .
 .4מובהר כי העבודה תתבצע בשלבים כאשר ההתקנה הראשונה המתוכננת היא ת"ש נווה רום
,יחד עם זאת שרונים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש לבצע התקנה במספר ת"ש במקביל
והקבלן יהיה חייב להתארגן לכך ולבצע.
 .5העבודה מתבצעת בתחנות שאיבה לביוב פעילות והקבלן חייב לתאם ולפעול בהתאם
להוראות הבטיחות של שרונים ומבלי לפגוע בפעולתה הרציפה והתקינה של הת"ש.
 .6בת"ש נווה רום מתבצעות עבודות שדרוג והקבלן הזוכה צריך לתאם גם עם הקבלן המבצע
את שיקום הת"ש .
 .7לידיעת כל המשתתפים בת"ש ארינה מותקנת מערכת טיפול בריח בטכנולוגיה דו פולרית
שסופקה ומתוחזקת על ידי חברת אנתיב.
 .8באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג לדרכי גישה לציוד ולעובדיו לאתר העבודה המוגדר.
 .9קבלת העבודה מותנת בעמידה בבדיקה של מעבדה חיצונית מוכרת ומאושרת ע"י הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות כמפורט במסמכי המכרז.
 .10לא תשולם כל תוספת בגין עבודות שיבוצעו בשעות הלילה או בשעות לא שגרתיות.
 .11תוכניות המבנים החלקיות נמצאות בידי שרונים וניתן לעין בהם בתאום מראש עם מזכירות
החברה  .בכל מקרה האחריות על מידות המבנה הינה על הקבלן ועליו לבצע אותן בעצמו
עבור תכנון המערכת מוצעת.
 .12על הקבלן לבצע סקר בטיחות וסקר סיכונים לפני תחילת העבודה בשטח .הסקר יבוצע ע"י
יועץ בטיחות מקצועי .
 .13ניתן להעלות שאלות באמצעות דוא"ל  offers@sharonim.orgעד תאריך שנקבע במסמכי
המכרז השאלות והתשובות יפורסמו לכל המציעים.
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 .14יודגש ,כי לעניין התשובות ,אשר ניתנו במסגרת מפגש המציעים  ,מחייב אך ורק
הנוסח המופיע במסגרת מסמך זה .תשובות ,אשר ניתנו בעל פה ,ניתנו לצורך הבהרה
כללית בלבד ואינן מחייבות את החברה.
מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציע לצרפו למסמכי המכרז ,כאשר
הוא חתום בחתימת ידו ובחותמת החברה כאות להסכמתו לתוכן המסמך.
בכבוד רב,
ד"ר אריה אביר

העתקים:
 .1משתתפי מפגש מציעים
 .2אילנה ניצן – מנכ"ל שרונים תשתיות מים וביוב

נוכחות סיור קבלנים – 11:00 – 3.2.2022
שם  +משפחה
שם החברה
יקיר איתן
אתניב ב.י .בע"מ
אלי
מרקיט
סיור קבלנים – 12:00 – 7.2.2022
שם  +משפחה
שם החברה
ר.ן מערכות זרימה
אייל אנטמן
סיור קבלנים – 10:00 – 14.2.2022
שם החברה
הסוף לריח

שם  +משפחה
עמי שפט

א.א.ג.נ הנדסה

מייל
yakir@etaniv.co.il
eli@markit.co.il

מייל
eyal@ranadvancedtech.com

מייל
contact@stopsmell.co.il

תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים בע"מ,

טל' ,073-7282299 :נייד , 052-4533050 :פקס 08-9492739 :דואלEng.Agn@gmail.com :

