מועצה אזורית עמק הירדן
משרד מהנדס המועצה
מכרז מס'  – 10.5/2018איטום מבנה הימייה
 .1המועצה האזורית עמק הירדן ("המועצה") מזמינה בזה הצעות מחיר מקבלנים
לביצוע העבודות נשוא המכרז המפורט במבוא ובכתב הכמויות המצ"ב .
 .2תמורת תיק המכרז והשתתפות במכרז ישלם הקבלן  ₪ 250שלא יוחזרו.
 .3סיור קבלנים יערך ביום ה' ה 31/5/2018 -בשעה  11.00במרכז הימי עמק
הירדן  .סיור הקבלנים אינו תנאי להשתתפות במכרז.
 .4על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף הבאים:
א .יחיד או תאגיד הרשום במרשם תאגידים בישראל;
ב .כשיר ובעל יכולת וניסיון בביצוע והשלמה של עבודות התשתית והפיתוח
הנדרשות במכרז;
ג .רשום בפנקס הקבלנים כקבלן לעבודות בניה ,קוד ענף  , 100סיווג כספי ג
  1לכל הפחות או קוד ענף  134,סיווג כספי ב' 1-ד .ברשותו/בבעלותו כלים וציוד הנדרשים לביצוע העבודות;
ה .רכש בעצמו את מסמכי המכרז והציג קבלה על שמו;
ו .מסוגל לעמוד בלוח הזמנים הנדרש ,מבחינת היקף כוח אדם וציוד הכל
כמפורט במסמכי המכרז;
ז .הוא ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה
פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות
מירמה וזאת בעשר ( )10השנים שקדמו למכרז זה.
 .5את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד ,בהכנסת ההצעה לתיבת המכרזים
שבחדר מנכ"ל המועצה ,עד ליום  12/6/2018ולא יאוחר משעה  .13.00יש לצרף
להצעה כל מסמך אחר הנדרש לפי תנאי המכרז חתום ע"י הקבלן.
 .6על הקבלן לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של  ₪ 5,000בתוקף עד ליום
.12/9/2018
 .7אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי.
 .8המועצה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות
המפורטות בכתב הכמויות ו/או לעדכן את התוכניות השונות בהתאם למסגרת
הכספית שתעמוד לרשותה לביצוע בעבודות ולא תהיה לקבלן שיזכה בביצוע
העבודה עילה לתביעה מסוג כלשהי בגין כך.
 .9תנאי התשלום 45 :יום מאישור חשבונות על-ידי מהנדס המועצה.
 .10תקופת ביצוע לפרויקט כ 6 -שבועות (כחודש וחצי ).
בברכה,
דודו פרץ
מנכ"ל המועצה
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