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 להקמה והרצה של מתקן קדם טיפול במט"ש רמת השרון 2018/10מכרז פומבי מס' 

הצעות לקבל בזאת  תמבקש"( החברה)להלן: " בע"מ חברת שרונים תשתיות מים וביוב
 השרון. רמת במט"ש קדם  הקמה והרצה של מתקן קדם טיפולעבודות  לביצוע

חודשים  18תהא למן המועד שייקבע בצו התחלת עבודה, ולתקופה של ההתקשרות  תקופת
הכוללים את תקופת ההתארגנות, ההקמה, התקנת הציוד וכן לפחות חודש הרצה עד 

 למסירה סופית של  העבודה לחברה. 

 תנאי סף .1

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים 
 להלן, ואלה התנאים:המצטברים ש

 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.  .1.1

המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות  .1.2
, והתקנות שהותקנו מכוחו, המורשה בכל אחד 1969-הנדסה בנאיות התשכ"ט

 מהענפים והסיווגים המפורטים להלן )תנאים מצטברים(:

 לפחות;  3-( ובעל סיווג כספי ג100ראשי בניה )סימול ענף  .1.2.1

 לפחות. 2-(, בעל סיווג כספי ב400ענף ראשי צנרת מים וביוב )סימול  .1.2.2

(, בעל סיווג כספי 500ענף ראשי לטורבינות משאבות ותחנות שאיבה )סימול  .1.2.3
 לפחות.  3-ב

ים לפחות של ( פרויקט3המציע הינו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של שלושה ) .1.3
שדרוג ו/או הקמת מט"ש כולל הרצה ומסירה למזמין העבודות, ו/או הקמת תחנות 
שאיבה לביוב  כולל הרצה ומסירה למזמין העבודות, וזאת עבור רשויות מקומיות ו/או 

תאגידי מים וביוב ו/או חברות ממשלתיות ו/או מועצות אזוריות ו/או משרדי ממשלה 
 6(, בהיקף כספי של 2013ש שנים האחרונות )החל משנת ו/או גופים ציבוריים, בחמ

לפחות אחד משלושת הפרויקטים מיליון ש"ח לפחות לכל פרויקט )לפני מע"מ(. 
 .המוצעים יהיה של שדרוג/הקמת מט"ש

מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה יידרש המציע להוכיח כי ביצע את העבודות  .1.4
 כקבלן ראשי. 

המציע הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה והרצה של מתקן טיפול קדם במכוני טיפול  .1.5
מק"י, שביצועו הסתיים  15,000בשפכים ו/או תחנות שאיבת לשפכים המטפל בלפחות 

 . 1.1.2015החל מתאריך 

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי המציע  .1.6
 ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.מנהל ספרי חשבונות 

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.  .1.7

רמת  5אוסישקין ברחוב  החברהלא תשלום במשרדי , ולקבלם לניתן לעיין במסמכי המכרז .2
 .06.09.18 חמישימיום החל    www.sharonim.org :בכתובתניתן לעיין בהם כן ו, השרון

 .בלבד במשרדי החברה שיימסרו למציעיםעל גבי מסמכים  אך ורק הצעות יוגשו

בו השתתפות ש סיור קבלניםבמסגרת  ותמהות העבודאת אפשר למציעים לבחון ת החברה .3
במשרדי  13:30בשעה  09.1860.ישי חמיתקיים ביום  הסיורזולת אם יקבע אחרת . חובה הנה

 .החברה
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המציע לפנות, יוכל  שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויותככל  .4
 .14:00שעה ב 14.10.18ראשון וזאת עד ליום  dana@sharonim.orgלמייל:  לחברהבכתב 

 תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של החברה.

 בשני עותקים את ההצעה .0014:שעה ה עד  23.10.18שלישי  עד המועד להגשת ההצעות הוא .5
להגשת  האחרון הנקוב למועדעד  באופן ידני החברה יבמשרדשתיבת המכרזים ל להגישיש 

 ההצעות.

ת א שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, לקבל את ההצע תמתחייב החברה אינה .6
 הבלעדי והסופי. לפי שיקול דעתהאת הזכות לדחות כל הצעה  לעצמה

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

 יתכ"ל, מנאילנה ניצן
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