30/12/2018

הנדון :בקשה לקבלת מידע לספקים ומציעים בעלי ציוד לאיתור נזילות תת קרקעיות
באמצעות הליום
כללי,
תאגיד פלגי שרון בע"מ בע"מ (להלן :התאגיד) פונה בזאת לחברות וספקים בעלי ציוד לאיתור נזילות
תת קרקעיות באמצעות הזרקת הליום.
המטרה:
איתור נזילות ברשת אספקה המים להפחתת אחוז הפחת.
 .1להלן דרישות מהמציע:
 .1.1יש להציג את הטכנולוגיה המוצעת לרבות צורת היישום לאורך הקווים וכן מגבלות יישום .כך יש
להציג בין היתר את הריכוזים הנדרשים של הליום ליישום ,נקודת הזרקת ההליום ,סכמה
עקרונית של הפעולות הנדרשות וההיערכות ,סדר הפעולות כולל ההזרקה והאיתור לאחר מכן,
וכן מיקום מדויק של הנזילות והערכת גודלן.
 .1.2הטכנולוגיה המוצעת אמורה להיות בעלת אישור ממשרד הבריאות ליישום בקווי מי שתיה .יש
להציג אישור בתוקף.
 .1.3בשום מקרה הטכנולוגיה אינה גורמת כל שינוי באיכות המים המסופקים לתושבים באזור בו
היא מיושמת וכן בכלל רשת האספקה (ראה נספח )1
 .1.1יישום הטכנולוגיה יבוצע ללא הפסקת מים או ניקוז קווים.
 .1.5המציע יציג ניסיון מוכח בעבודה עם הציוד המוצע של לפחות  1יישומים של הטכנולוגיה
במקומות שונים בישראל במשך  3השנים האחרונות .כל יישום יהיה של לפחות  1ק"מ.
 .2תנאי התקשרות:
 .2.1ההתקשרות תהיה עם מציעים פוטנציאלים (להלן :המציעים) אשר יציגו הטכנולוגיה ויעמדו בכל
הדרישות לעיל.
 .2.2התאגיד יפנה למציעים לקבלת הצעות מחיר ליישום הטכנולוגיה ברשת אספקת המים
במקטע/ים שאורכם הכולל הינו  1ק"מ.
 .2.3ההצעה הזולה ביותר תזכה.
 .2.1התאגיד יגדיר את אזור היישום למציע הזוכה.
 .2.5היישום כולו הינו באחריות המציע.
 .2.6תיקון הנזילות ככל שיתגלו יבוצע על ידי התאגיד.
 .2.7יש להגיש הצעות עד יום  10/01/2018בשעה  12:00בכתב לתאגיד פלגי שרון .בהצעות יש לפרט
את כל הדרישות המתוארות בפרק  1לעיל .כמו כן יש להגיש מסמכי ניהול ספרים לצורך
התקשרות מהירה מול המציע הזוכה
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 .2.8הצעות יוכנסו לתוך מעטפה עליה יש לכתוב בקשה לקבלת מידע ( )rfiלספקים ומציעים בעלי
ציוד לאיתור נזילות תת קרקעיות באמצעות הליום
 .2.9שאלות למיילarnonmeir1967@gmail.com :
בברכה,
ארנון מאיר – מהנדס התאגיד
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נספח  :1הצהרת המציע
אני_______________________ ת"ז ____________ נציג חברת _________________
מצהיר בזאת כי כל הפרטים במסגרת הצעה זו נכונים .ביישום הטכנולוגיה שלנו אין ולו כדי לגרום
כל נזק לרשת האספקה .אנו מודעים לכך כי רשת המים ואיכות המים המסופקת לצרכנים תקינה .אנו
מבהירים כי במידה ויגרם נזק כלשהו לאיכות המים התהליך יופסק מיידית ולאלתר .ידוע לנו כי
במקרה זה האחריות לנזקים תהא על חשבון הספק לרבות נזקים כספיים ,תביעות וכיו"ב.

מורשה חתימה____________________________ :
תאריך____________________:
חותמת וחתימה__________________________:
חתימת עורך דין____________________________:

נספח  :2מסמכים נדרשים
.1
.2
.3
.1
.5
.6
.7

תעודות עוסק מורשה
פטור מניכוי מס מקור
תיאור הטכנולוגיה
ניסיון התקנות וניסיון לרבות תוצאות אנשי קשר ופרטיהם
תוכנית עבודה ליישום :מיקום ,כמויות ,מינונים נידרשים ,הערכת כמות ,בדיקות נילוות כולל
תוכנית דיגום.
אישור משרד הבריאות
חתימה על הצהרה בנספח 1
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