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מכרז מס' 11.6.11

רכישה והתקנה של שערים קונזולים
.1

המועצה האזורית עמק הירדן ("להלן  -המועצה") מזמינה בזה הצעות מחיר מקבלנים
לרכישה והתקנה של חמישה שערים קונזולים להתקנה בישובים פוריה כפר עבודה ,פוריה
נווה עובד ופוריה עלית.

.2

רשאי להשתתף במכרז יחיד או תאגיד העונה על כל התנאים המפורטים להלן במועד
הגשת ההצעות במכרז:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

יצרן מוכר ומנוסה של שערים ,בעל מפעל בו שיטות יצור מתקדמות ומערכת
בקרת איכות;
בעל ניסיון בהתקנת שערים העונים על הדרישות הטכניות המפורטות במפרט
הטכני המצורף להסכם ההתקשרות;
שביכולתו לייצר את השערים ,לספקם לאתרים הנדרשים על כל מרכיביהם
ולהתקינם ,הכל בהתאם לתנאי המפרט הכללי לעבודות בניה של הוועדה
הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ("הספר הכחול")
במהדורתו האחרונה ובהתאם למפרט הטכני נשוא ההסכם;
בעל מלאי זמין של חלקי חילוף ,אביזרים וחומרים הנדרשים לתחזוקת השערים
במהלך תקופת האחריות;
בעל ניסיון במתן שירות טכני ושירות תיקונים לשערים;
עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ומנהל פנקס חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-
.1976

.3

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מנכ"ל המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת
סך של  ,₪ 200שלא יוחזרו.

.4

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך של  3,000ש"ח בתוקף עד
ליום .21.10.11

.5

סיור קבלנים יערך ביום  6...11בשעה  ,10:30נפגשים בכניסה לישוב פוריה כפר עבודה
בצד המזרחי .ההשתתפות בסיור הינה חובה ,ומהווה תנאי להשתתפות במכרז זה.

.6

שאלות הבהרה ניתן להפנות למועצה בכתב בלבד עד ליום  10...11בשעה  14.00באמצעות
דואר אלקטרוני  .uri@j-v.org.ilכל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה .יש
לוודא קבלת שאלות ההבהרה בטלפון .04-6757640

.7

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  21...11שעה  12.00בדיוק .מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים
במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.

.8

תשומת הלב כי משרדי המועצה יהיו סגורים בין התאריכים ( 20-24/./11כולל) ולא ניתן
יהיה להגיש הצעות בתאריכים אלו.

.9

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

.10

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

.11

האמור לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על
נוסח זה.
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