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  לתאגיד פלגי שרון לביצוע עבודות תחזוקה בתחנות שאיבה לביובת מחיר ולהצעבקשה 

 
 מבוא, .1

רשת איסוף השפכים ביישובים כוכב יאיר צור יגאל רשת איסוף מתחזק ומתפעל את אגיד פלגי שרון ת

 השפכים מורכבת מקווים בקוטרים שונים וכן תחנות שאיבה. 

לתחזוקה שוטפת של תחנות השאיבה לביוב התאגיד פונה בזאת לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות 

 ביישובים כוכב יאיר וצור יגאל

 המטרה:  .2

 תחנות שאיבה וביוב ומניעת גלישות ביובשמירה על תחזוקה נאותה של 

 הגורמים אליהם מופנית הבקשה: .3
 בתחום עבודות תחזוקה בתחנות שאיבה לביוב.הבקשה מופנית לקבלנים בעלי נסיון 

 השירותים הנדרשתאור  .4

 להלן רשימת התחנות: .1.1

  מ' כולל ד"ג. 10מק"ש* 120כוכב יאיר כולל שתי יחידות לספיקה   –תחנת גלעד 

  מ' כולל ד"ג. 20מק"ש* 150כוכב יאיר כולל שתי יחידות לספיקה  –תחנת בית אל 

  מ. 10מק"ש* 70-אזה"ת מצפה ספיר כולל שתי יחידות לספיקה לש כ –תחנת מצפה ספיר 

  80מ', יחידה אחת  10מק"ש* 15צור יגאל. כולל שלוש יחידות: שתי יחידות  –תחנת צור יגאל 
 מ' כולל ד"ג 10מק"ש *

 שאיבה לביוב בכוכב יאיר וצור יגאל עבודות תחזוקה בתחנות  ביצוע .1.2

  יומי דו ביקור בתחנות על בסיס 

  תחנות שאיבה לביובמידת הצורך בב מגוביםניקוי. 

  שעות ביממה בכל ימות השבוע לרבות סופי שבוע וחגי ישראל. 21זמינות במשך 

 .עמידה בקשר מול המוקד 

  עמידה בקשר מול קבלני תחזוקה ככל שנדרש: קבלן ביובית, חשמל, דיזל גנראטורים, כיבוי אש
 ותקשורת, מיכלי סולר

   ביצוע עבודות תחזוקה בהתאם לנדרש בתוכנית האחזקה השנתית של המתקן 

 תקופת ההתקשרות .5
 נוספות שנתייםעם אפשרות לטובת התאגידים להאריך את ההסכם בלוש שנים ההסכם הינו לש

 תנאי סף למציע .6
 זכאים להשתתף בבקשה מציעים שהינם בעלי הציוד והכישורים המפורטים להלן

 מציעים אשר הינם עוסקים מורשים לצורך מע"מ ומנהלי חשבונות כחוק. .6.1

 שנים לפחות בביצוע עבודה דומה לעבודה נשוא הבקשה להצעות מחיר. 3סיון של ימציעים בעלי נ .6.2
 

 נדרשיםהגשת הצעות ואישורים  .7

 .אשור מרואה חשבון או מפקיד שומה על ניהול ספרים כחוק ועל רישום כעוסק מורשה או חברה בע"מ .7.1

יש לצרף צילום תעודת רישום החברה , העתק תזכיר ותקנון החברה חתום ע"י רו"ח  -חברה בע"מ .7.2
 החברה.

 שנים אחרונות בביצוע עבודות דומות 3-סיון מיפירוט נ .7.3

 תצהיר חתום .7.1



 

 המידע לחברהתנאי מסירת  .8
 יש למלא את "חוברת המידע" במלואה. .8.1

 המידע שיימסר יכלול לפחות: .8.2

 פרטי מגיש המידע. .א

ניסיון המציע הכולל את פרטי הלקוח , שנת הביצוע ומהות  .ב
 .העבודה במדויק

 כשהוא חתום.הצעת המחיר טופס  .ג

 

 הליך בחירת השיטה .9

 ההצעהחוברות , תבחן את התאגיד ועדה מטעם  1.1

 נדרש.כמניסיון החברה, מילוי ההצעה  יושפעושיקולי הועדה  1.2

 6ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הזולה לאחר שעמדה בתנאי הבקשה להצעות המפורטות בפרק  1.3

 

 

 הפסקת ההתקשרות .11

וזאת  ,בכל עת ללא נימוק כלשהו מצידם מול הקבלן התאגידים יהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות
 .ימים קלנדריים 30של מראש  בהתראה

 

 ביטוחי כיסוי .11

 טופס כיסוי ביטוחי יועבר לחתימת הזוכה.

 הצעותהגשת ה .12
 .12:00בשעה  20/06/2018יש להגיש את ההצעות עד ליום 

 כפר סבא. 22ההצעות יוגשו בתיבת המכרזים במשרדי תאגיד פלגי שרון ברחוב התע"ש 

 arnonmeir1967@gmail.comאו במייל  051-6650273שאלות או הבהרות יש להפנות ל:ארנון מאיר 

 יש להגיש את ההצעה בתוך מעטפה שעליה כתוב:

 

 תאגיד פלגי שרוןתחזוקה בתחנות הביוב בעבודות  – 182/2118מס'  להצעות מחיר בקשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2118182/: מספר להצעות מחיר  בקשה

 

 

 

 לתאגיד פלגי שרון תחזוקה שוטפת בתחנות הביוב עבודות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , המציע הגוף של מלא שם

 רשמי ברשם מופיע שהוא כפי

 

 

 

 

 וחותמת חתימה



 

 

 

  המציע הגוף על פרטים .1
 

 המציע  שם .א 

 

  (עמותה' מס, חברה מספר) המזהה' המס .ב 

 

 (  עמותה, חברה) התארגנות סוג .ג 

  

 :התארגנות תאריך .ד 

 

 ( :שותפות, חברה של במקרה) הבעלים שמות .ה 

 

 

 

 : שלהם. ז.ת ומספרי המציע בשם ולהתחייב לחתום המוסמכים שמות .ו

 

 

 

 הכללי המנהל שם .ז 

 

 זה למכרז הקשר איש שם .ח

 

 ( :מיקוד כולל) המציע מען .ט 

 

  טלפונים .י 

  

  פקסימיליה .יא

 



 

   

 8 מתוך 3 דף

 

  דומות בעבודות המציע ניסיון .2
 

יש לפרט עבודות אשר בוצעו ע"י הקבלן  ניתן השירות  בהם הגופים/הרשויות שמות את לפרט המציע על

 בלבד. 

 תאריכי הרשות/הגוף: __________________________________שם  

 ביצוע

 )מ:_  עד:_(

 טלפון סלולרי טלפון קווי תפקיד איש הקשר 

1 1      

 תאריכי שם הרשות/הגוף: __________________________________ 

 ביצוע

 )מ:_  עד:_(

 טלפון סלולרי טלפון קווי תפקיד איש הקשר 

2 1      

 תאריכי הרשות/הגוף: __________________________________שם  

 ביצוע

 )מ:_  עד:_(

 טלפון סלולרי טלפון קווי תפקיד איש הקשר 

3 1      

 

 תאריכי שם הרשות/הגוף: __________________________________ 

 ביצוע

 )מ:_  עד:_(

 טלפון סלולרי טלפון קווי תפקיד איש הקשר 

4 1      

 תאריכי הרשות/הגוף: __________________________________שם  

 ביצוע

 )מ:_  עד:_(

 טלפון סלולרי טלפון קווי תפקיד איש הקשר 

5 1      

 



 

 תאריכי שם הרשות/הגוף: __________________________________ 

 ביצוע

 )מ:_  עד:_(

 טלפון סלולרי טלפון קווי תפקיד איש הקשר 

6 1      

 

 

 הצעת המחיר
 יש למלא את הצעת המחיר במלואה,

וכוללת את התחזוקה השוטפת לכל עפ"י המפורט להלן. הצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח. 
, אמצעי הצעה זו כוללת את כל הוצאות המציע לרבות הוצאות ישירות ועקיפות, ביטוחיםהתחנות. 

 המחיר הינו ללא מע"מ  ע העבודה בשלמותה.בטיחות, כלי עבודה או כל תשומה אחרת הנידרשת לביצו
 

 תחזוקה לתחנות ביוב בכוכב יאיר וצור יגאלשרותי 
 מחיר לשנה__________.  מחיר לחודש _____________

 
 
 

 חתימה+חותמת שם ומשפחה תאריך
   

 
  עבודות נוספות במידה ויהיו: הקבלן רשאי להגיש הצעת מחיר לאישור בועדת התקשרויות.

         
 

 בברכה
                                     אלעד תמרי       

 מנכ"ל פלגי שרון                     
 

 
 העתק:

 התאגידמהנדס   – ארנון מאיר
 מהנדסת פרויקטים בתאגיד –אירית בורשטיין 

 מנהל התפעול –נסים מליחי 
 רינת אלוס

  



 

 :נספח ביטוחים
 הזוכה.טופס כיסוי ביטוחי יועבר לחתימת 


