
 

 

 

 

 בע"מ מי שמש

 6/17מס' פומבי מכרז 

 אספקה, הובלה, התקנה ופיקוח על התקנת ציוד אלקטרו מכאני

 למערך טיפול קדם במט"ש שמשון 

 

 ואישור התקנה, הובלה, אספקה לביצוע הצעות בזאת מזמין"( התאגיד: "להלן) מ"בע שמש מי תאגיד

 במסמכי כמפורט והכול, שמשון ש"במט קדם טיפול למערך מכאני אלקטרו ציוד התקנת על ופיקוח

 .המכרז

 

מט"ש . המפגש יתקיים ב15:30בשעה   2017 מרץב 6 ני,שמפגש קבלנים יתקיים ביום : קבלנים מפגש

צרף להצעתו את פרוטוקול להמציע על  ,חובה הקבלנים מפגשההשתתפות ב ת שמש, ליד קיבוץ צרעה.בי

  הקבלנים כשהוא חתום. מפגש

 

אספקת ציוד מתאים רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים אשר עוסקים בביצוע עבודות 

במועד הגשת עונים אשר , ציוד אלקטרומכאני ופיקוח על התקנתלאספקה הובלה, התקנה  יכולתובעלי 

 על הדרישות הבאות במצטבר:ההצעות 

 

לביוב שאיבה מחותה אספקת ציוד המציע )ספק הציוד( הנו חברה רשומה בישראל שתחום הת .א

פרסום מועד טרם  מועד רישום החברה ברשם החברות הנו חמש שנים ויותר .ו/או אספקת אויר

לצרף תצהיר הצהרה שבו המציע אומר שהוא "חברה שמתמחה באספקת ציוד  . על המציע המכרז

 .שאיבה לביוב" 

בהצלחה לכל הפחות הפועלים  םו/או מפוחי המציע סיפק במהלך חמש השנים האחרונות משאבות .ב

  .בארץהפועלים בשפכים טיפול חמישה מתקני ב

 על המציע להיות נציג מורשה –ספק ים" )למען הסר /יצרנ"המציע הנו נציגו הרשמי ומוסמך של ה .ג

 של הציוד המסופק על ידיו(; של כל יצרן ויצרן ומוסמך

 ,ה טכנית של הציוד בשלב ההתקנהתמיכבלמציע צוות לתמיכה טכנית הכשיר והמנוסה בליווי ו .ד

 ;ו עובדי המציע קודם להגשת המכרזההרצה וההפעלה. אנשי התמיכה הטכנית יהי

 ;לבחינת הציודמתפקדים בית מלאכה ומבדקה הידראולית המציע הינו בעל  .ה

פות של שותפות בין חברות המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתת .ו

 שונות. וישויות

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .ז

  

 

 .www.m-sms.co.ilאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת: 

 .02-5454230טלפון לפרטים: 

 

 במרץ 27יום שני, הגשה ידנית במשרדי התאגיד(: אך ורק באמצעות המועד האחרון להגשה )

 .12:00 בשעה 2017

 

 ובברכה, רבבכבוד 

 דירקטוריון יו"ר -ישעיהו ארנרייך       

                                                                                                             


