מועצה מקומית כפר מנדא
מס' מכרז8/17:
מ.מ כפר מנדא מבקשת בזאת הצעות מחיר מקבלנים לשיפוץ בית ספר אבן סינא לפי הפרוט
הבא:
מקום ומועד אחרון
תקופת
סיור מציעים
עלות חוברת
קבלת חוברת
סיווג
להגשת הצעה
ביצוע
המכרז בש"ח מקום +מועד
המכרז
קבלנים
בתאריך 2 2/8/17 :חודשים בתיבת מכרזים
ישולם
במועצה
ענף 100
במועצה מקומית
במחלקת גביה שעה10 :ף00
המקומית
(בנייה)
כפר מנדא
בבניין מועצה
מתאריך2/8/17 :
ג1
לא יאוחר
מקומית כפר
בין השעות  09:00ע"ס ₪ 1500
מתאריך7/8/17 :
מנדא במחלקת
(שלא יוחזרו)
עד 12:00
שעה12:00 :
הנדסה
*פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד ,ואין באמור כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא.
התנאים המחייבים הם אלו שיופיעו בחוברת המכרז על נספחיה.
רשאים להשתתף במכרז ,רק מציעים העונים על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

המציע קבלן בעל ניסיון בתחום.
על המציע לצרף להצעתו הוכחות על הניסיון בתחום והמלצות.
על המציע לצרף והצעתו ערבות בנקאית בנוסח המפורט במסמכי המכרז בלבד בגובה של
.₪ 50,000
תוקף הערבות יהיה עד לתאריך  .8/11/17הערבות תוחזר לספק שלא זכה במכרז לא
יאוחר מ 90 -יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה למכרז.
ספקים שבידיהם אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ( אכיפת ניהול חשבונות כדין),
התשל"ו 1976 -ועומדים בדרישות לפי חוק כדין ,בנוסח תצהירים כפי שמצורף למסמכי
המכרז.
על המציע לצרף אישור על מסמכי המכרז.
הערות
א .על הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע  90יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות המכרז.
ב .למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע המגיש הצעה להשתתף במכרז אינו רשאי
לצרף להצעתו מציע נוסף.
ג .האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ובמידה וקיימת סתירה
בין מודעה זו למפרט ,הרשום במפרט הוא חייב.
ד .על המציע לבדוק בעצמו את פרטי ההתקשרות ותנאיה ,והצעתו תוגש אך ורק
בהסתמך על בדיקותיו הוא.
ה .המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא,
לקבל חלק מן המכרז ולהוציא לפועל על ידי המציע הזוכה חלק מן העבודה בלבד.
המועצה המקומית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או הצעה כלשהי ,והדבר
מסור להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
ו .מובהר בזאת כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי והעברת
הכספים למועצה המקומית מהמשרדים הרלוונטיים.

טאהא טאהא -ראש המועצה.

