מועצה מקומית מג'דל שמס
מכרז פומבי מס' 038102/
ביצוע בנית קיר תומך במתחם בי"ס אלמנאהל
בישוב מג'דל שמס
 .1מועצה מקומית מג'דל שמס(,להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע
עבודות קיר תומך במתחם בי"ס אלמנאהל בישוב מג'דל שמס.
 .2רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בעלי ניסיון העונים על הכישורים
כמפורט במכרז והרשומים בפנקס הקבלנים ,ענף ראשי בנייה  ,111בסיווג ג1-
לפחות.
 .3תנאי המכרז ואופן מתן השירות ,התמורה ותנאי תשלומה ,וכן יתר תנאי
ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז ,מפורטים במסמכי המכרז אותם
ניתן לקבל בבניין המועצה החל מיום שלישי 2161/6211/ :
 .4יש לצרף למכרז את כל האישורים המתאימים כולל תעודת רישום בתוקף ,תעודת
ניהול ספרים למס הכנסה ומע"מ.
 .5ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בעבור סך של ( ₪ 2.111אלפיים)
" . ₪יש לצרף את הקבלה עבור רכישת המכרז למסמכי המכרז".
 ./על המציע לצרף להצעתו ,ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך ( ₪ 51.111חמישים
אלף)  ,₪הערבות תעמוד בתקופה עד ליום .3161/6211/ :
 .7את ההצעה  ,בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים  ,חתומים ע"י המציע  ,יש
להגיש
במעטפה סגורה בשני עותקים ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים בבניין המועצה .
 ./יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה ביום שני  2561/6211/שעה , 13:11
יתחיל ממשרד המועצה ,ההשתתפות אינה חובה ,לבירורים ניתן לפנות לטלפון :
. 14-///1137
 ./מועד אחרון להגשת ההצעות ביום שהי  126176211/בשעה . 12:11
 .11הצעות שלא תוגשנה במועד –לא תתקבלנה.
 .11המכרז בשיטת הנחה מאומדן ,המועצה רשאית להעדיף מציע שמרכז עסקיו ו6או
מקום מושבו בישוב מג'דל שמס בלבד ,שהצעתו לא תעלה על  2%מהמחיר הנמוך
ביותר שהוצע על ידי מציע אחר מחוץ לישוב ( .להלן  :תנאי ההעדפה).
 .12המועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ,או כל הצעה אחרת ותהייה
לה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז ו6או חלק ממנו ,לדחות את
ביצוע המכרז ו6או חלק ממנו ו6או קביעת תקופת המתנה ולא יהיה לקבלן את
הזכות לתבוע או לקבל פיצוי כלשהו בגין החלטה זו.
 .13חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה מותנית בקבלת אישור המשרדים המממנים
וקבלת התקציב הדרוש לביצוע העבודות ,לא תהיה לקבלן שום זכות לקבלת
פיצוי בגין כל נזק עקב ביטול המכרז ו6או אי חתימת החוזה ע"י המזמין בגלל

חוסר
בתקציב הדרוש.
 .14תנאי מודעה זו לא גורעים מחובת המציעים למלא את כל תנאי המכרז
המצורפים.
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