תאריך17/01/2016 :

טופס סיור קבלנים למכרז  03/2020מיום 23/08/2020
ניקוי ,שטיפה וצילום קו מאסף שפכים ראשי למט"ש כפר סבא הוד השרון
נציגי התאגיד
יובל קויאטק

יועץ משפטי לתאגיד (טלפונית)

ארנון מאיר

מהנדס התאגיד

יצחק תמם

מנהל המט"ש

הדגשים מיוחדים בסיור הקבלנים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

הסיור אינו חובה.
התקיימה ישיבה בתאריך  23/08/2020במשרדי התאגיד בנוכחות נציגי התאגיד ונציגי המציעים
המפורטים בנספח .2
מסירת מעטפות  06/09/2020שעה  12:00במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש  22כפר סבא.
שאלות הבהרה ניתן להעביר בפקס  09-7655529לתאגיד או למייל arnonmeir1967@gmail.com
עד לתאריך  01/09/2020שעה 12:00
כתב כמויות מופיע בנספח א –כתב הצעה על בסיס הנחה כוללת מהמחיר שנקבע בנספח א'
במעטפה נפרדת.
תנאי הסף מפורטים בפרק התנאים הכלליים .יש להקפיד על עמידה בכל תנאי הסף.
להקפיד על סימוכין לכל תנאי הסף (המלצות ,אישור עבודות והיקפן וכו') .כמו כן להקפיד על
חתיה ואימות אצל עורך דין.
ערבות מכרז על סך  ₪ 40,000תהיה בתוקף עד תאריך  .06/12/2020יש להקפיד על ניסוח בהתאם
למופיע בנספח.ג' .נוסח אחר או טעות בניסוח זה יביא לפסילת ההצעה מיידית.
ערבות חוזה על סך  ₪ 50,000תעמוד בתוקף חצי שנה מיום חתימת החוזה והיא תוארך על פי
צורך.

 .10כל קבלן שיגיש הצעה יצרף אליה את טופס סיור קבלנים חתום.

פלגי שרון  -התע"ש  22כפר סבא 09-7655527
מי הוד השרון  -מח' קשרי לקוחות ,הבנים  14הוד-השרון ,כניסה ב' ,קומה ד' ,טל '09-7707555
פקס'09-7401285

 .11שאלות הבהרה במידה ויהיו כאלה  -יפורסמו באתר התאגיד אי צירופם יהווה עילה לפסילת
ההצעה.
 .12יש לוודא כי המסמכים מאומתים כנדרש ע"י עורך דין או רואה חשבון.
ארנון מאיר:
 .1פורסם מכרז לניקוי קו מאסף ראשי למט"ש בקוטר  1,250מ"מ ובאורך של  750מ'.
 .2דרישות מהמציע הזוכה מפורטות בנספח הטכני בנספח ז' במסמכי המכרז.
 .3מודגש כי:
 .3.1לוח זמנים  30יום יום מתן צו תחילת עבודה.
 .3.2יש להקפיד על ביצוע מעקפים כמפורט בנספח.
 .3.3יש לשמור על ניקיון באתר העבודה ולהימנע מכל זליגת בוצה על פני הקרקע.
 .3.4בוצה שמוצאת מן הקו תועבר למט"ש במקום מוסכם.
 .3.5הקבלן יערך לשחרור סתימות במקני המט"ש ככל שתהיינה כאלה .שחרור סתימות באגני
גרוסת ,מגובים מכאניים ועוד הינם חלק מתכולת העבודה.
 .4ניתן לבצע סיור במט"ש על מנת להתרשם מצורת פינוי הבוצה המתנהלת כיום .הסיור יבוצע
עם מנהל המט"ש מיד לאחר מפגש המציעים.

בכבוד רב,
ארנון מאיר
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נספח – 12רשימת משתתפים

פקס

דואר אלקטרוני

ס'

שם הקבלן

שם נציג

נייד הנציג

משרד

1

מאירי ובניו בע"מ

רמי

050-3647043

03-9221017

2

חכמון גבאי

אסף

052-5417975

09-8610416

09-8843254

3

משאבות סכנין

עלאא

0545699332

046743176

info@mashevot.co.il 04-6741338

rami@milgam.co.il
gabay23@gmil.com
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