מכרז מס' 17102/
לתכנון ,אספקת והתקנת מבני שנאים בבנייה טרומית ביישוב נווה זוהר
.1

המועצה האזורית "תמר" (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות לתכנון ,אספקת
והתקנת  3מבני שנאים בבנייה טרומית ביישוב נווה זוהר במועצה אזורית תמר ,לצורך
אספקת חשמל תקינה להרחבת ישוב נווה זוהר ,הכל בהתאם למפורט להלן ,בדברי
ההסבר ,במפרט הטכני ובנוסח החוזה (להלן" :השירות7ים").

.2

רשאים לגשת למכרז מציעים העומדים במועד הגשת הצעתם בתנאי הסף הבאים:
.2.1

המציע הינו קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט 1191-בענף ראשי בניה סימול  ,111סיווג ג,1-
לפחות;

.2.2

המציע ייצר והקים חדרי טרנספורמציה הדומים לדרישות המפרט הטכני (מסמך
 2למסמכי המכרז) ,ב 2 -פרויקטים לפחות ,וזאת ב 5 -השנים האחרונות;

.2.3

הקבלן השתתף בסיור הקבלנים;

.2.2

המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ובעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי
חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) התשל"ו – ;1199

.2.5

למציע כל רישיון ו/או היתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירות
ו/או לצורך מילוי התחייבויות נותן השירות על פי תנאי החוזה.

.2.9

המציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח הנדרש במסמך  2למסמכי
המכרז;

.3

ההצעות תדורגנה על פי מחירן בלבד;

.2

את חוברת המכרז ,לרבות טופס להגשת ההצעות ונוסח החוזה שיחתם עם המציע הזוכה,
ניתן לקבל במשרדי אגף הנדסה של המועצה ,בנווה זהר ,בימים א'  -ה' בין השעות 18:31-
.15:31

.5

סיור קבלנים להכרת אזור ביצוע העבודות יתקיים ייצא מבניין המועצה האזורית תמר
בתאריך  ,0270/7102/בשעה  ,22:00השתתפות בסיור לכל אורכו הינה תנאי חובה
להשתתפות במכרז.

.9

את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שבחוברת המכרז בצירוף האישורים והמסמכים
המפורטים שם ,עד ליום  1270/7102/בשעה  ,21:00לתיבת המכרזים שבבניין המועצה
בנווה זוהר .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד מועד זה ,מסיבה כלשהי ,לא תידון.

.9

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע
סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או באם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו
של סעיף כלשהו ,על המציע להפנות בכתב את שאלותיו לרכת ועדת המכרזים ,גב' מזל
מצליח בדואר אלקטרוני  michrazim@ma-tamar.co.ilעד לא יאוחר מיום 0070/7102/
בשעה  .22:00באחריות המציע לוודא קבלת המייל במועצה.

.8

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן
שומרת המועצה על זכותה לנהל משא-ומתן עם מי מהמציעים אשר הצעותיהם תמצאנה
מתאימות.

.1

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד .הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו
המופיעים בחוזה וביתר מסמכי המכרז.
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