מכרז פומבי מס' 126102/
ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ל 00 -מגרשים בישוב הר עמשא  -שלב ב'
.1

מ .א .תמר (להלן" :המועצה") מזמינה בזה הצעות קבלנים לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בישוב
הר עמשא אשר הנמצא בתחומי המועצה.

.2

רשאים לגשת למכרז מציעים אשר מקיימים את כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת
הצעתם המציע הינו קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,תשכ"ט ,1191-בענף כבישים תשתיות ופיתוח ( )222בסיווג ג'  1לפחות .המציע ביצע
(התחיל והשלים) לפחות  2עבודות הדומות לעבודות נשוא המכרז ,בהיקף כספי של לפחות
( ₪ 2,222,222לא כולל מע"מ) לכל עבודה ,וזאת במהלך  5השנים שקדמו להגשת ההצעה.

.3

את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי מח' גביה ,של המועצה ,בנווה זוהר ,בימים א'  -ה' בין
השעות  23:32עד  15:32תמורת .₪ 20000

.4

על המציע יהיה להגיש את הצעתו כמפורט במסמכי המכרז (בצירוף האישורים והמסמכים
המפורטים שם) ובצירוף ערבות בנקאית לקיום ההצעה בגובה  ₪ /00000ובתוקף עד 1160/61027
(להלן" :ערבות הקיום") ,כנדרש במסמכי המכרז ,אך המועצה תהא ראשית לדרוש את הארכת
תוקפה לחודש נוסף .הצעה שלא תצורף לה ערבות קיום תפסל ולא תשתתף במכרז.

.5

סיור קבלנים להכרת אזור ביצוע העבודות התקיים במזכירות ישוב הר עמשא ,בתאריך
 ,006216102/בשעה  .20000השתתפות בסיור לכל אורכו הינה תנאי חובה להשתתפות במכרז.

.9

על המציע להגיש את מסמכי המכרז לרבות ההסכם בשתי מעטפות סגורות שעליהן מצויין מס'
המכרז .למעטפה אחת יוכנסו התכניות בלבד ולמעטפה השניה כל שאר מסמכי המכרז והחומר
הנדרש .את ההצעות הסגורות יש להגיש בתיבת המכרזים שבמזכירות המועצה ,על לא יאוחר
מיום  116216102/בשעה  .21000ההצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים,
מסיבה כלשהי ,לא תידון.

.7

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה ביחס לתנאי המכרז ו/או ביצוע העבודות ניתן לפנות למשרדי
המועצה בפקס שמספרו 23-9534122 :עד לא יאוחר מיום  .216216102/יש לאשר את קבלת הפקס
במספר.23-9933321 :

.3

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד .הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז (לרבות תנאי
הסף) הם אלו המופיעים במסמכי המכרז.

דב ליטבינוף
ראש המועצה

