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תחזוקת ביוב ותחזוקת שבר במועצה האזורית עמק הירדן
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המועצה האזורית עמק הירדן ("להלן  -המועצה") מזמינה בזה הצעות מחיר מספקים
מכרז תחזוקת תחנות ביוב ותחזוקת שבר במועצה האזורית עמק הירדן.
רשאי להשתתף במכרז יחיד או תאגיד הרשום בפנקס הקבלנים בענף ביוב ,ניקוז ומים,
משאבות טורבינות ותחנות שאיבה (סימול  400ו )500 -בסיווג כספי ב  1לפחות ,כשיר
ובעל יכולת וניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בביצוע סוג העבודות הנדרשות במכרז
ובהיקף הכספי הנדרש במכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מנכ"ל המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת
סך של  ,₪ 2,500שלא יוחזרו.
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על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך של  60,000ש"ח בתוקף עד
ליום . 17.12.2017
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שאלות הבהרה ניתן להפנות למועצה בכתב בלבד עד ליום  25.9.2017שעה 15:00
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באמצעות דואר אלקטרוני  .zeev@j-v.org.ilכל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה
לא תיענה .יש לוודא קבלת שאלות ההבהרה בטלפון . 058-6770722
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סיור קבלנים יערך ביום יום ג'  12/9/2017בשעה  .10:00נפגשים באולם הישיבות בבניין
המועצה האזורית עמק הירדן .ההשתתפות בסיור הינה תנאי להשתתפות במכרז .במידה
ולא נספיק לעבור את כל המתקנים ,יערך למחרת סיור השלמות ביום ד' .13/9/2017

אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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את ההצעה על נספחיה ,ואת כל האסמכתאות ,התיעוד והמסמכים הנדרשים ,יש להגיש
במסירה אישית בלבד בתוך מעטפה חתומה לתיבת המכרזים המצויה בחדר מנכ"ל
המועצה עד לתאריך  17/10/2017שעה  .13:30מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים
במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.

.8

הודעה על מועד פתיחת ההצעות תשלח לכל המציעים באמצעות דואר אלקטרוני .כל מגיש
הצעה רשאי להשתתף בפתיחת המכרז.

.9

עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.

 .10האמור לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על
נוסח זה.
 .11בין התאריכים  4/102/2017עד ה  14/10/2017חול המועד סוכות המועצה תיהיה סגורה.

בברכה,
דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
העתק:
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