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 לביצוע עבודות גידור ומעקות בטחון בפארק השלום בפסוטה   
 

לביצוע עבודות גידור ומעקות    מועצה מקומית פסוטה מזמינה בזאת הצעות

 בטחון בפארק השלום בפסוטה

 

 תנאי השתתפות במכרז

במועד הגשת ההצעה, על דרישות רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, 

 הסף המפורטות להלן:

 

על לפחות.  1סיווג ג'  200על המציע להיות קבלן רשום  לעבודות  קבלניות ענף  .1

 .המציע לצרף להצעתו אישור מתאים בתוקף מרשם הקבלנים

 

 בהיקף דומה לנדרש במסגרת מכרז זה.ובמהות  עבודות 3בעל ניסיון ביצוע  .2

, כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות 1975שום לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ר .3

על המציע לצרף אישור המעיד על כך התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף. 

, לפי ורשומות  כנדרש לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונותכמו כן על המציע  ,

 .1976תשל"ו חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( 

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס  .4

לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה או לאישיות המשפטית של קבלן 

המשנה)בעניין הניסיון(. המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים 

 לאישיות משפטית אחרת.

בתוקף ליום  ₪ 6,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס  .5

18/05/2019 . 

ש"ח )שלא יוחזרו( במשרדי  300רז תמורת תשלום של ניתן לרכוש את מסמכי המכ  .6

 המועצה. 

על המציע למסור את כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים על ידו לרבות חתימה  .7

 על החוזה  התוכניות וכתב הכמויות.

המציעים יגישו את הצעותיהם ימלאו את המפרט המצורף ויחתמו על החוזה  .8

 ג' בת המכרזים לא יאוחר מיוםהמצורף, וזאת במעטפה אטומה שתוכנס לתי



במשרדי המועצה. פתיחת ההצעות תהיה באותו יום  18:00בשעה   18/2/2020

 .18:05בשעה 

. הפגישה   12:00בשעה  7/2/2020 ישיויתקיים  ביום ש חובהסיור  הקבלנים הנו  .9

 תהא במבנה המועצה .

את זכותה של המועצה לבטל חלק מהעבודות הכלולות במכרז ו/או לבצע   .10

העבודות ו/או חלק מהן בשלבים נפרדים ועצמאיים בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי. למציע לא תהיה זכות פיצוי כלשהי  בגין כך.

הצעה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים מכרז ולא כובדו בה תנאי המכרז   .11

 תיפסל ולא תידון.

 אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת.  .12

 בכבוד רב,   

 אדגאר דכואר

 ראש המועצה   
 
 

 

 

 


