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  אחזקה שוטפת ומונעת ללוחות החשמל ובקרה בתחנות השאיבה –3237072' מס פומבי מכרז: הנדון

 

 

תחנות שאיבה לביוב ובוסטר מים  8לוחות חשמל ב  לאחזקתהצעות  בזה מזמין תאגיד המים והביוב פלגי השרון

 .המכרזבמסמכי הכל כמפרט , בכפר סבא וכוכב יאיר

 :תחנות הלהלן שמות 
 :גדולותשאיבה  תחנות

 6002התחנה הוקמה בשנת  -קניאל מפעל ליד סבא מכפר מערבית צפונית -אלבר •

 6002הוקמה בשנת  -4 לכביש צמודה מאיר החולים מבית דרומית ,סבא כפר במערב -הברוש •

 :בינוניתשאיבה  תחנות

 6002הלוח הוחלף בשנת , יאיר כוכב במערב-יאיר בכוכב אל בית תחנת •

 6002הלוח הוחלף בשנת , יאיר כוכב במערב -יאיר בכוכב גלעד תחנת •

 .לוח חשמל חדש .לצופים המגיע בכביש יגאל מצור דרומית -יגאל בצור יגאל צור תחנת •

 :קטנות תחנות

 .התחנה תעבור שיקום בקרוב .ידע עתיר תעשיה באזור-סבא בכפר(  לזניק מריו) ידע עתיר תחנת •

 6000שנת -סנינא אבו ליד -סבא בכפר ינאנס אבו תחנת •

 . 6000התחנה הוקמה בשנת  -( יגאל צור)  ספיר במצפה -ספיר מצפה תחנת •

 . 6022לוח החשמל הוחלף בשנת  -דן רחוב ליד -יאיר בכוכב דן  מים בוסטר •

 

במשרד ( התשלום לא יוחזר)ק לזכות תאגיד פלגי השרון בשימ "כולל מעח "ש 0,222  תמורתמסמכי המכרז ניתן לרכוש 

 . 9:22-30:22  בין השעות 02.30.0232החל מיום כפר סבא  00ש "התע 'ברח  התאגיד

 

 .אמפר 622ובעל רשיון לעבודה בזרם של  3-א, 362סיווג קבלנים נדרש 

מנהל -ניסים מליחי-כפר סבא 7ברחוב המוביל המפגש יתקיים . 8:22בשעה  'יום ב 02.30.32 –סיור קבלנים יתקיים ב

 .תפעול

  . חובהההשתתפות בסיור הקבלנים 

 

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

לא , כפר סבא  00ש "התאגיד ברחוב התעועדת המכרזים ולהגיש במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים אשר במשרדי 

 .בצהרים 30.22בשעה  , 5.3.0230 –יאוחר מ 

 

 30-1255520בפקס בלבד  לתאגידניתן לפנות , לפרטים

 

 ר הדירקטוריון"יו

 צביקה צרפתי

 

 

 

                                                                                                 


