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קו ביוב וקווי ניקוז בשכונת עליה בעיר כפר סבא החלפת  -20156/מס'  מכרז פומבי 

 'שלב א

ביוב וניקוז בשכונת עליה בעיר וי להחלפת קותאגיד המים והביוב פלגי השרון מזמין בזה הצעות לביצוע עבודות 

 כפר סבא

 העבודה כוללת

 ביוב וניקוז בשצ"פ בין הרחובות גולדשטיין וקורצ'אק  קווי החלפת

 160, מ"א 140באורך  מ"מ 200, מ"א 15מ באורך "מ 250, מ"א 305מ באורך "מ 400 :בקטרים ביוב החלפת קווי

כתב הכמויות למפרט הטכני,  בהתאםמ"א,  450 של ביציקה ובאורך ניקוז קווי וכן 55באורך  מ"א מ"מ

ה' להסכם ההתקשרות והמהווים חלקים בלתי נפרדים ממכרז זה -, ד ו1-והתוכניות המסומנים כנספחים ג'

 "(.  העבודותומהסכם ההתקשרות . )להלן:"

 .עבודות שיקום והחזרת מצב לקדמותותכולת העבודה כוללת 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.

כפר סבא בשעה   22רחוב התע"ש  במשרדי ההנהלה, 10/01/2016 -ישיבת הבהרות וסיור קבלנים יתקיימו ב

 חובה. -ההשתתפות בישיבת ההבהרות  .13:00

נוסח הערבות המצורף הינו נוסח מחייב. תוקף הערבות יהא ערבות מכרז אוטונומית.  לצרף יש  למסמכי המכרז 

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 24/04/2016עד ליום 

   הגשת ההצעה

 הבאים:  רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים 

הצעה אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  .1

 .   תיפסל -שלא תוגש כאמור 

 בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות ב:הינו  .2

 בין השנים ₪  500,000 -, בהיקף כספי שלא פחות מלפחות שלוש עבודות דומות לעבודות נשוא ביצוע
 לעבודה. 2013, 2012, 2011, 2010, 2014

  2011, ₪2010 ( מיליון   חמישה)במילים: ₪  5,000,000 -שאינו נמוך מ מחזור שנתיהיקף בעל הינו ,
 .2014 -ו 2013, 2012

 לפחות 2-ב' 400 סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה, מסוג הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל. 

 אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור  ומנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש ל
 בחוק הנ"ל.

 לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ
 .שיש עמה קלוןמסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה  עבירה גיןב

  לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנה
 שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  

 



 

 
 

 

תאגיד פלגי השרון )התשלום לא יוחזר(  לזכות בצ'קש"ח כולל מע"מ  1,500ניתן לרכוש מסמכי המכרז תמורת  

 .9:00-14:00בין השעות   27/12/2015כפר סבא החל מיום ראשון  22במשרד התאגיד ברח' התע"ש 

ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז, הערבות וכל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז יש להכניס למעטפה  את

הרשמית של ועדת המכרזים ולהגיש במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים אשר במשרדי 

 .12.00בשעה  24/01/2016–כפר סבא , לא יאוחר מ  22התאגיד ברחוב התע"ש 

 .09-7655529-ם יש לפנות בפקס  בלבד למשרדי החברה לשאלות ופרטי

 

 יו"ר הדירקטוריון

 צביקה צרפתי

                                                                                               

 


