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 "ב אייר תשפ"א כ                                                                                                                                           
 

                                                                                                                              04/05/2021    
  
   פרסום                                                      

 
   במסגרת ספק יחיד   מים  קו צנרת   ת ביצוע עבוד                   

 
עבודות של שדרוג    מתכוון לבצע  למים וביוב בע"מ  ורית ז יאהחברה ה " פלג הגליל"גיד  תא

למים וביוב בשני  ואביזרים בהתאמה  צנרת מערכת מים וביוב המבוססת על הנחת ופיתוח 
   -בישוב מגאר : איזורים 

 
"  6מים , צנרת עד  עבודות    –חלאל במקטע בין הכנסיה לכיכר מאפית אל  806כביש  .א

 .  נכסיםוחציות וחיבורי  
 חדש במערב הכפר . כביש   –  1כביש  .ב

 
עבור    הינו קבלן  המבצע עבודות  " מ לעבודות עפר ופיתוח בע"חברה   –קבוצת הישאם  " הקבלן

הנדסיות של שיקום   ות ומי התשתייקטים בתחת פרוהמנהל, חברה מבע"חברת דנה הנדסה 
 משרד התחבורה .  בעבורופריצה הכבישים האמורים לעיל  

 
  :הינם    היחיד פקהס נימוקי 

בעל יכולות הנדסיות  לעבודות עפר ופיתוח בע"מ"  חברה   –"קבוצת הישאם  הקבלן  .א
מים וביוב  הוג למערכות  שדרבודות בצע ע צע עבודות מים וביוב וכמו כן יוטכניות לב

 . זזה או שינוי במקרה של צורך בה העבודה לעילבתחום  
 

  משרד התחבורה  ת הפרויקטים עבור המנהלת אחברת דנה הנדסה ל הקבלן נבחר כקבלן  .ב
 . ת לעילביצוע העבודוצורך ל
 

כחלק  וחברת דנה של הקבלן  מופיעים  בכתבי הכמויות של הקבלן   מחיר העבודה .ג
 . קמהמכרז הזוכה  ועלותם  סבירה במחירי השו

 
רת מצב  בות שיקום והחזמבצע את כלל המערכות והפריצה בכבישים לרהקבלן  .ד

 .  כולל היתרי והסדרי התנועה  לקדמותו , נושא בהיתרי העבודה מטעם הרשויות 
 

    תו לכוונת , יעביר התנגדו שלעיל העבודה לבצע  לתאגיד  מעוניין להציע יהיה ככל שספק אחר 
   כקבלן  אשר   יבצע    ר ופיתוח בע"מ לעבודות עפחברה    –קבוצת הישאם  "התאגיד להכרזה על   

 . את העבודה   
 

    יום ממועד פרסום   14את ההתנגדות המנומקת יש להעביר למהנדס התאגיד בכתב בתוך   
 מסמך זה.  
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