מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה
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הנדון :מכרז פומבי מס' 81.2/1.6
ביצוע עבודות ניקיון ואחזקה בבית גבריאל שבעמק הירדן
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מועצה אזורית עמק הירדן ("להלן " -המועצה") מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות
ניקיון ואחזקה בבית גבריאל שבעמק הירדן.
רשאי להשתתף מציע העומד בתנאי המכרז ,בעל רישיון כחוק למתן שירותי אחזקה
וניקיון ,ושהינו בעל ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות אחזקה וניקיון במוסדות הדומים
במאפייניהם לבית גבריאל בתקופה של ( /שלוש) שנים ברציפות ,במשך ( 5חמש) השנים
האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת סך
של  ,₪ 100שלא יוחזרו.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך של  5,000ש"ח (חמשת
אלפים שקלים חדשים) בתוקף עד ליום .85.4.81
פגישה וסיור קבלנים לצרכי הבהרות יתקיימו ביום רביעי  14.8.81בשעה  ,80.00כאשר
מקום המפגש בבית גבריאל .ההשתתפות בפגישה וסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי
להשתתפות במכרז.
את ההצעה על נספחיה ,ואת כל האסמכתאות ,התיעוד והמסמכים הנדרשים ,יש
להגיש בתוך מעטפה חתומה עליה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד ,לתיבת המכרזים
המצויה במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך  8/.1.81שעה  .81:00ניתן להגיש את
ההצעה ידנית בלבד .מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל
לא תידון.
הודעה על מועד פתיחת ההצעות תשלח לכל המציעים באמצעות דואר אלקטרוני .כל
מגיש הצעה רשאי להשתתף בפתיחת המכרז.
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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עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.
האמור לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על
נוסח זה.

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