
ליתן  מציעים  בזאת  מזמין  "המזמין")  ח.פ.  514801547  (להלן:  בע"מ  גן  רמת  והביוב  מי  המים  תאגיד 

הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי  01-11/2021  לאספקה, התקנה והרצה ושרות תחזוקה למערכת טיפול  

בריח בתחנות שאיבה לביוב  רוקח ברמת גן (להלן: "המכרז").    

רוקח   המציעים  יתקיים  ביום  ראשון  07.11.2021  בשעה  14:00  בתחנת  אחרת,  מפגש  יקבע  אם  זולת 

למפגש   שונה  או  נוסף  מועד  לקבוע  האופציה  שמורה  גן.  למזמין  רוקח  98  רמת  רחוב  מול  הנמצאת 

המציעים. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.   

יוכלו להירשם  כמשתתפים במכרז , עד לשלושה ימים לאחר  מועד סיור הקבלנים   מציעים פוטנציאלים 

יש   דוא"ל לכתובת הבאה:   miran@lahav-adv.co.il  בהודעה  לעיל,  באמצעות שליחת הודעת  כמפרט 

לציין כי המציע מעוניין להירשם כמשתתף במכרז ולציין את פרטי המשתתף ואיש הקשר מטעמו.  

לאחר שליחת ההודעה כאמור, יקבל המשתתף אישור לגבי הרשמתו ואת מסמכי המכרז בהודעת דוא"ל  

חוזרת. מציע פוטנציאלי שלא יירשם כאמור לא יוכל להגיש הצעה למכרז.   

ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמין  וזאת עד ליום  22/11/2021

בשעה 13:00 (להלן: "מועד ההגשה").   

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן: 

ניסיון באספקה והתקנה  –     .1
1.1.  למציע בעצמו (ולא באמצעות קבלן משנה) ניסיון כמפורט להלן במהלך  5  השנים  שקדמו  

למועד הגשת ההצעות ועומד בכל התנאים המצטברים להלן:  

טיפול   במתקני  שהותקנו  לפחות  ריח  בנטרול  והתקין  4  מערכות  לטיפול  סיפק  א. 
בשפכים ו/או תחנות שאיבה לביוב.  

לפחות שתים מן המערכות המוזכרות בסעיף א' לעיל הינן מערכות לטיפול בריח   ב. 
בשיטת היוניזציה כמערכת טיפול בריח עיקרית. וסופקו והותקנו בתחנות שאיבה  

לביוב.  

המונח "מערכות לטיפול בנטרול ריח" לעניין סעיף זה משמעותו מערכת נכון למועד 

האחרון להגשת ההצעות למכרז ועומדת בכל התנאים המצטברים שלהלן:   

מערכת טיפול בריח פועלת לפחות שנה אחת ברציפות מיום התקנתה אצל הלקוח   (א) 

וחוקי בטיחות בעבודה בהתאם   המערכת  עומדת בהנחיות המשרד להגנת הסביבה  (ב) 

למניעת   וחוק  הסביבה  להגנת  המשרד  ריח  9/9/92010  של  מפגעי  להגדרת  לנוהל 

מפגעים התשכ"א  1961,  2013. 

מערכת יוניזציה כהגדרתה במכרז זה, משמעותה מערכת לטיפול בריח בשיטת "  

יוניזציה בי פולרית " בספיקת אויר מינימאלית  של  800 מק"ש כמוגדר במפרט  

הטכני. 

יצרן   בידי  חתום  מכתב  לצרף  המציע  על  המערכת  יצרן  איננו  המציע  בהם  1.2.  במקרים 

המערכת על פרוט ניסיונו והכשרת עובדי המציע בהתקנה ותחזוקה של המערכת המוצעת  

על ידו. 
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 המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים  ציבוריים המעיד כי הוא מנהל  1.3. 

ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. 

 המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. 1.4. 
 המציע נרשם כמשתתף במכרז כנדרש במסמך זה.   1.5. 
 המציע נדרש להיות עוסק מורשה. 1.6. 

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף שלעיל עשויה להביא לפסילת ההצעה על הסף.   

במסמכי   יגבר  האמור  המכרז,  במסמכי  לאמור  זו  בהודעה  האמור  בין  סתירה  וקיימת  ככל 
המכרז.   

 

בכבוד רב,  

מי רמת גן בע"מ  

 

 

 

 

 

 

 

 


