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אלסדיק בכר אבו מסגד קומה תוספת עבודות לביצוע כוונתה על בזאת מכריזה אזרקא סר'ג מועצת
 גסר

 בשעות  הנדסה ממחלקת  הכמויות  וכתב התוכניות , המכרז חומר את לקבל ניתן
.הנדסה מחלקת הרגילות העבודה

   :  להלן     התנאים     לפי     במכרז     להשתתף     ניתן

עם  לפחות1, א- 100-  סמל  אלו לעבודות והמוכשרים הקבלנים בפנקס רשומים קבלנים. 1
  צירוף

  .מתאים כספי בסיווג  תעודות           
 .כחוק חשבונות ספרי ניהול על תעודות לצרף המשתתפים על. 2
לתיבת אישית. 12:00 שעה 22.7.2020 עד יום הצעותיהם את להגיש המשתתפים על . 3

09/2020'    מס מכרז )עליה שירשם סגורה במעטפה המכרזים
לפי מועצת ג'סר אזרקא לטובת מותנית בלתי בנקאית ערבות לצרף המשתתפים על. 4

ערבות לצרף אין 6.11.2020  עד  בתוקף ₪  40,000 ס"ע,  המכרז בחומר המצורף הנוסח
.תתקבל לא כזו ערבות, ההצעה מגיש לקבלן שייכים שלא בנק מחשבונות

 שלא יוחזרו. 2,000₪המכרז . עלות רכישת חומר 5
.ממנה חלק או בשלימותה העבודה את לבצע הזכות את לעצמה שומרת המועצה. 6
 .אחרת הצעה כל או זולה  הכי ההצעה את לקבל חייבת אינה המועצה. 7
.מפקח מהנדס י"ע החשבון אישור לאחר     התשלום.8
על ולהודיע הכמויות וכתב הטכני המפרט, המכרז תוכניות את לבדוק המציע על.  9

.הקבלנים בסיור או הצעתו מסירת לפני, ישנם באם בתוכניות ליקויים על או/ו בכמויות חריגים
שומרת המועצה) המועצה ממשרדי  יציאה10:00   שעה16.7.2020 ביום יתקיים קבלנים סיור   ..10

סיור ביום המועצה באתר תפורסם המכרז (.. חוברת לכך שותידר במידה נוסף סיור לקיים הזכות לעצמה
/https://jisr-az-zarqa.muni.il  - הקבלנים

רב בכבוד
המועצה ראש
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