
  

פלוקולנטים לצורך יבוש בוצה והסמכה בצנטריפוגה לאספקת  2102/9מכרז  פומבי מס' 
 מכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרוןובמסמיך תופי ל

צור -תאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר

זמינים אותך בזה להגיש הצעתך למכרז מ, ותאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ ,יגאל בע"מ

פלוקולנטים לצורך יבוש בוצה והסמכה בצנטריפוגה ובמסמיך תופי לאספקת  /92/02ס' מפומבי 

 מכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרוןל

בוצה פלוקולנטים לצורך יבוש  ם, הובלתם ופריקתם שלאספקתאת על המציע שיזכה לבצע 
  .מכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרוןב ת ת בוצה מעורבהסמכבנוסף ומעוכלת 

אותם , פולקולנטיםהאספקת המכרז הינו על התשלום אותו ישלמו התאגידים למציע שיזכה עבור 
 .מפעם לפעם במשך תקופת ההתקשרותיזמין המכון 

, וכן לצורך בצנטריפוגהלצורך ייבוש הבוצה המעוכלת פלוקולנטים על המציע שיזכה לספק 
בקריטריונים מעורבת לפני כניסתה למעכל הבוצה כך שהבוצות תעמודנה הסמכת הבוצה ה

 במסמכי המיכרז. אליות המפורטותמינימהמיצוק התכונות בובדרישות ו

 םרשאי ויהי יםהתאגידו ,הינה לתקופה של שנה אחת מיום חתימת ההסכםתקופת התקשרות 
ת הארכה לא יעלה על וופובלבד ומספר תק ,ריך את תקופת ההתקשרות בשנה אחת בכל פעםאלה

 תקופות. 4

 שאים להשתתף ולהגיש הצעות:ר

 הבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר

  חברה או שותפות, הרשומה כדין )אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד

 בישראל(. 

  פלוקולנטים, אספקת בביצוע לפחות, שנים  3של מוכח המעוגן באסמכתאות ניסיון בעל הינו
 והסמכה. לצורך ייבוש בוצה

 ומחסניומהרשות בה ממוקמים משרדיו  בעל רישיון עסק בתוקף. 

 בתוקף. 2993- הינו בעל היתר רעלים כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

 

כולל מע"מ בצ'ק לזכות תאגיד פלגי השרון ש"ח  0,511  תמורתמסמכי המכרז ניתן לרכוש 

 01-01  ה' -א'  בימיםכפר סבא  22התע"ש  'ברח  במשרד התאגיד)התשלום לא יוחזר( 

  .  .9011-01011 השעות בין אוקטובר

 

הוד השרון  –במכון טיהור השפכים כפר סבא .  22:00בשעה  /2202/02//–סיור קבלנים יתקיים ב

  רון.,הוד הש2רחוב מבוא קדם ב 

 .  , ומהווה תנאי להשתתפות במיכרזההשתתפות בסיור הקבלנים חובה

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

להכניס למעטפה הרשמית של ועדת המכרזים ולהגיש במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת המעטפה 

 ,11/00/2102 –, לא יאוחר מ כפר סבא  //ב התע"ש התאגיד ברחולתיבת המכרזים אשר במשרדי 

 בצהרים. 02.11בשעה 



  
-054 ארנון מאיר מהנדס המכון, או ל050-3266/54יצחק תמם  מנהל המכוןלניתן לפנות לפרטים, 

6650/63.           

 


