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מכרז לביצוע עבודות בניית  2יחידות גני ילדים דיר אל אסד
מס' 14 \ 2017
המועצה המקומית דיר אל אסד (להלן "המועצה") מעוניינת בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות בניית 2
יחידות גני ילדים בכפר דיר אל אסד בתחום שיפוטה ,וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכים המכרז .
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את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום  ₪ 2,000שלא
יוחזרו.
עד ליום  22-06-2017ניתן לפנות למועצה בכתב בבקשות ו/או בשאלות הבהרה .בקשות ושאלות הבהרה
יש לשלוח בכתב לפקס  . 04-9989591 :למועצה שיקול הדעת הבלעדי האם להשיב לפניות המציע בהקשר
זה או לחלקם או לא להשיב כלל .תשובת המועצה תהיה חלק בלתי נפרד מהוראות ותנאי המכרז  .מובהר,
כי העברת שאלות הבהרה ומתן או אי מתן תשובות ,איננו מהווה דחייה של מועד הגשת ההצעות .
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז ,לרבות בכל תנאי מתנאיו עד למועד
הגשת ההצעות  .שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישלחו לכל המציעים שרכשו את
מסמכי המכרז .
על המציע לערוך ,על חשבונו ועל אחריותו  ,את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו
להכנת הצעתו למכרז ולהגשתה .
רשאים להשתתף קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים לעבדות בסיווג מקצועי ג \  100סיווג כספי
מתאים  ,בעלי ניסיון מקצועי קודם מוכח של  3שנים לפחות בעבודות שדומות לעבודות נושא מכרז זה .
את ההצעה בצירוף כתב ערבות בנקאית צמודה ובלתי מותנית בסכום של  ₪ 300,000בתוקף עד לתאריך
 06-10-2017יש להגיש במעטפה סגורה ,עם סימון מספר המכרז ,במסירה אישית בלבד ,ע"י הכנסת
ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי המועצה עד ליום ה'  06-07-2017וזאת לא יאוחר מהשעה  ,12:00תיבת
המכרזים תיפתח מאוחר יותר במועד שייקבע ע"י המועצה  .אין להגיש ההצעות במעטפות עם שם או לוגו
כלשהוא .
על המציע לצרף להצעתו אישור קבלן רשום בהתאם לסיווג המפורט לעיל ,אישור על ניהול ספרים ,אישור
ניקוי מס במקור בתוקף ,קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ,ואישורים על ניסיון מוכח .
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ג'  ,20-06-2017בשעה  , 10:00המפגש במשרדי המועצה ,לאחר תיאום
מראש עם נציגיה .
אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הכוללת הזולה ביותר ,או כל הצעה אחרת שהיא כזוכה .כמו כן,
המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ו/או לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם שיימצאו
מתאימים עוד בטרם בחירת ההצעה הזוכה ,הכול ע"פ שיקול דעתה הבלעדי .
המועצה רשאית לבטל את המכרז עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בכל עת ולפרסם אחר במקומו ,מבלי לתת
הסבר לכך .
בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין מנוסח מסמכי המכרז  ,יהא נוסח מסמכי
המכרז הקובע .
לבירורים נא לפנות למר ארכ' פריד עווד לטלפון. 0508499150 :
הכבוד רב
אחמד דבאח,
יו"ר המועצה

_______________________________________________________________________
ת.ד ,1.מיקוד -20188 :טל - 04-9886655-9885444-9885445 .פקסwww.deiralasad.net 04-9989591.

