
 
 
 

 ניטור שפכים   פומבי מכרז
 

 תאגיד אל עין )להלן:"התאגיד"( מזמין בזאת הצעות לשירותי ייעוץ וליווי, עריכת דגימות 

 וניתוח תוצאות של דיגום וניטור שפכי תעשייה, בהתאם למפרט המצורף. 

וביוב,  התשס"א   חוק תאגידי מים  וביוב הפועל מכוח  הינו תאגיד מים  התאגיד    .2001-התאגיד 

) ירכא, גוליס, כפר  אחראי, בין היתר, על תחום ההולכה והטיפול בשפכי תעשייה בישוב התאגיד

  במסגרת אחריות זו נדרש התאגיד לתכנן ולבצע יאסיף, אבו סנאן, ג'דידה מכר, מזרעה,  יאנוח ג'ת(,  

 בשטח התאגיד. הנמצאים תוכנית ניטור של שפכי תעשייה

תעשיה    תהליכי הפיקוח על השפכים מבוצעים בהתאם לכללי תאגידי המים והביוב בעניין שפכי

   דיגום שנתית. למערכת הביוב. התאגיד מבצע דיגומים בצורה סדירה בעסקים על פי תוכנית

כלל   א'  התאגיד מבקש בזאת לקבל הצעות למתן  כנספח  השירותים המפורטים במפרט המצורף 

 לעיל. 

עבור כלל השירותים  המוצע  בשכר טרחה חודשי  בהנחה שנותנים  בהצעתכם הנכם מתבקשים לנקוב  

 הנדרשים בנספח א'. 

מהמחיר המוצע. הנחה    %20%  עד    0ההנחה כמפורט בנספח ב', ותהיה בין     המחיר/  טופס הצעת

 .  תביא לפסילת ההצעה 20% -מעבר ל

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז:

בלפחות   .1 תעשייה  ומפעלי  לישובים  ניטור  תוכנית  בעריכת  מעשי  ניסיון  בעל    3מציע 
 השנים האחרונות.  3-תאגידים/מועצות אזוריות ב 

מציע בעל ניסיון בדיגום עצמי של שפכי תעשיה בתאגידי מים וביוב/רשות מקומית כולל   .2
 איסוף הדיגום והובלות הדיגום.

ידיו )מערכת הכוללת  המציע ה .3 ניהול המידע המוצעת על  ניסיון בהפעלת מערכת  ינו בעל 
 תיעוד וניהול הדיגום, הפקת מכתבי חיוב ומעקב אחרי חיובים כפי שמפורט בנספח א'( 

צוות   .4 אנשי  שני  ידיו  על  יועסקו  כי  מתחייב  עם    םייעודייהמציע  ההתקשרות  במסגרת 
 התאגיד, העומדים בדרישות מטה, ונקב בשמם בעת הגשת ההצעה. 

 לאנשי צוות.   ףדרישות ס
 
תור  .א בעל  בתאגיד(  העסקים  ועם  המזמין  עם  שוטף  בקשר  )הנמצא  פרויקט  מנהל 

בעל  והסביבה,  המים  בתחום  אקדמי  כימית/תואר  סביבה/הנדסה  מהנדס/הנדסאי 
לפחות בתחום שפכי תעשייה וניסיון קודם בניהול פרויקט בקשה ניסיון של שנתיים  

 על שפכי תעשיה בתאגידי מים וביוב. 
שטח   .ב תעשייה    –איש  שפכי  בדיגום  וניסיון  עצמאי  בדיגום  ניסיון  בעל  מוסמך  דוגם 

 בתאגידי מים  וביוב. 
המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות  .ג

 ות וישויות שונות.בין חבר 
 

ומסמכים    יש לצרף להצעה את כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף הנ"ל  .5
 נוספים לצורך עריכת טבלת הניקוד כמפורט במסמכי המכרז. 

 
 
 



 
 
 
 

נספחיהן,   כל  על  ההצעות  המכרזאת  לתנאי  לשלוח  בהתאם  )לא  אישית  במסירה  להפקיד  יש   ,
, משעה    12.05.2022ה'  ליום  עד  פומבי ניטור שפכים ,  בדואר(, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז  

 .בכפר יאסיף, בתיבת המכרזים, במשרדי התאגיד, בלשכת המנכ"ל 13:00עד לשעה  09:00
 
 

 
 בברכה,

 כמיל פרג'   -עו"ד 
 מ.מ. מנכ"ל התאגיד 

 
 
 

 


