(מודעה)

מכרז מס'  471/לשיקום מערכת החשמל בבית ספר תיכון עין גדי
.1

המועצה האזורית תמר (להלן" :המועצה") מעוניינת בקבלת הצעות לביצוע עבודות
שיקום עבודות שיקום מע' חשמל בבית ספר תיכון עין גדי ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.

.2

רשאי לגשת למכרז מציע העומד במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים
הבאים:
2.1

המציע הינו קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט ,1191-בענף חשמלאות ( )190בסיווג ג' 1
לפחות;

2.2

המציע ביצע (התחיל והשלים) לפחות  2עבודות הדומות לעבודות נשוא המכרז ,בהיקף
כספי של לפחות ( ₪ 400,000לא כולל מע"מ) לכל עבודה ,וזאת במהלך  5השנים

שקדמו להגשת ההצעה;
2.2

המציע המציא למועצה ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז;

2.4

המציע השתתף בסיור הקבלנים;

.2

ההצעות במכרז תדורגנה על פי מחיר בלבד (.)100%

.4

את חוברת המכרז ניתן לקבל במחלקת ביצוע של המועצה ,בנווה זוהר ,בימים א'  -ה' בין
השעות  03:20עד .15:20

.5

סיור קבלנים להכרת אזור ביצוע העבודות יתקיים בבית ספר תיכון עין גדי בתאריך
 ./3..30.1/בשעה  ,12:20השתתפות בסיור לכל אורכו הינה תנאי חובה להשתתפות
במכרז.

.9

את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שבחוברת המכרז בשתי מעטפות סגורות
שעליהן מצוין מס' המכרז .למעטפה אחת יוכנסו התכניות בלבד ולמעטפה שנייה כל שאר
מסמכי המכרז והחומר הנדרש .את ההצעות הסגורות יש לשלשל לתיבת המכרזים
שבמזכירות המועצה במשרדיה בנווה זוהר ,עד לא יאוחר מתאריך  29.02.2012בשעה
 .12:00ההצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים ,מסיבה כלשהי ,לא
תידון .הצעות שיוגשו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.

.2

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 אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו
של סעיף כלשהו ,על המציע להפנות בכתב בפורמט  WORDבלבד ,את שאלותיו לרכזת

ועדת המכרזים במועצה ,במייל  ,michrazim@ma-tamar.co.ilוזאת עד לא יאוחר מיום
 103..30.1/בשעה 310:..
.3

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.

39

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד 3הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם
אלו המופיעים בחוזה וביתר מסמכי המכרז3
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