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החברה הכלכלית עמק המעיינות
מכרז פומבי מספר 506/2022

קווי  לביצוע  הצעות  לקבל  מנת  על  לקבלנים  פונה  החכ"ל   .1
אספקת ביוב והקמת תחנת שאיבה והרצתה במשך חודש אחד, 
בתחום קיבוץ מעלה גלבוע, הכל בהתאם לאמור במסמכי מכרז 

זה, על כלל מסמכיו ונספחיו.
לכלל  מתייחסות  זה,  מכרז  במסגרת  שיבוצעו  העבודות   .2
העבודות הקשורות לביצוע קווי אספקת ביוב, וביצוע מושלם 
עבודות  זה  ובכלל  גלבוע,  במעלה  לביוב  שאיבה  תחנת  של 
אלקטרו  ציוד  ואספקת  רכישת  שטח,  ופיתוח  מילוי  חפירה, 
הביוב  לרשת  חיבור  ובקרה,  חשמל  עבודות  וצנרת,  מכאני 
שאיבה  תחנת  של  מושלמת  בהקמה  הקשור  וכל  המקומית 

לביוב והרצתה במשך חודש אחד.
תאגיד,  שהינו  בודד,  מציע  ורק  אך  במכרז  להשתתף  רשאי   .3
תותר  לא  המכרז.  במסמכי  האמורים  הסף  תנאי  בכל  העומד 
הגשת הצעה באמצעות חבירה של מספר תאגידים או גורמים 

להצעה אחת.
רישום אצל  על  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: אישור   .4
רשם הקבלנים עם סיווג: בענף ראשי מערכות אלקטרומכאניות 
500( בסיווג כספי ג-1 וכן בענף ראשי  בתחנות שאיבה )סימול 

כבישים תשתיות ופיתוח )סימול 200( סיווג כספי ג-1.
 ,12:00 בשעה   18/8/2022 המכרז:  להגשת  אחרון  תאריך   .5

במשרדי החברה הכלכלית במועצה.
השתתפות   .16:00 בשעה   11/8/2022 בתאריך  קבלנים  סיור   .6

חובה. נפגשים בשער קיבוץ מעלה גלבוע.
במשרדי  המועצה  במבנה  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  את   .7
בשום  יוחזרו  שלא  ש"ח   500 סך  תמורת  הכלכלית  החברה 
ללא  לרכישתם,  קודם  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן  מקרה. 

תשלום באתר המועצה.
להגיש  יש  הנדרשים,  המסמכים  כל  בצירוף  ההצעה,  את   .8
במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לתיבת 

המכרזים בחברה הכלכלית.
או  להקדים  הכלכלית  החברה  רשאית  האחרון  למועד  עד   .9
לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים 

ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית בלבד של תנאי   .10
גובר  ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז המפורטים  המכרז 

על האמור בהודעה זו.
אצל המועצה  במבנה  הכלכלית  בחברה  נוספים  פרטים   .11 

אסנת כהן-נוימן 04-6848141.
דעאל לוי - מנכ"ל החברה הכלכלית עמק המעיינות

ביצוע קווי אספקת ביוב
 והקמת תחנת שאיבה
בקיבוץ מעלה גלבוע


