
 

 29/2022פרסום מכרז מס'  

 29/2022הארכת תוקף פרסום מכרז מס' 

 

 חידוש ושיפוץ מבנהעבודות : שם הפרויקט  .1

    28/02/2023בתוקף ליום  בלתי מותנית,  שח  35,000 ערבות בנקאית ע"ס  :ערבות מכרז  .2

 09/2022בהתאם לכתב הערבות שבמכרז, צמודה למדד 

 

לפחות,  1קבוצה א'  -בניה  או  100לפחות, ענף  1-קבוצה ג': סמול וסיווג  קבלנים דרוש  .3

 שיפוצים והרחבת מבנים., 131ענף 

יציאה , בבוקר   10:00           בשעה       25/10/2022               : ביום :   סיור קבלנים .4

 .ממשרד המועצה

יבת מכרזים בצהרים לת  12:00בשעה  06/11/2022:באופן אישי עד יום  :  מסירת הצעות .5

 .במשרדי המועצה

 .אשר לא יוחזר למציעשח ,  1000  עלות רכישת חומר מכרז .6

  ד"ר ראסם עמאש מנכ"ל הרשות,מהנדס הרשות אנג' איציק פינקס       ניתן לפנות למר   .7

-  9:00ה בין השעות   –בימים  א ,              לקבלת הבהרות נוספות בעניין  מכרז זה 

15:00          

 04-6329113טלפון    .8

 

 

 ,בכבוד רב                                                                             

 מוראד פתחי עמאש                        

 ר המועצה"יו                                                                             

 



 

 

 29/2022 'מכרז מס
 

 עבודות חידוש ושפוץ בית ספר אלשאטא  :תיאור העבודה 

 :רשאים להשתתף במכרז רק המצעים העונים לתנאים הבאים  .1

, א בענף בנייה-או קבוצה א\131קבלנים רשומים בפנקס רשם הקבלנים בענף שיפוצים והרחבת מבנים קוד  1.1

 . 1קבוצה ג/ 100קוד 

 

מנוי מנהל עבודה מוסמך בעל ניסיון מוכח : לבחירת הקבלן הזוכה ומסירת העבודה יהיה :  תנאי יסוד     1.2

 .בביצוע עבודות דומות, השנים האחרונות 5            -ב

 .היקף פעילותו של המציע/כישורו /המצאת מסמכים המוכחים את ניסיונו      1.3

 .המצאת המלצות בכתב אודות המציע      1.4

 .אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציעהמצאת     1.5

 .המצאת אישור רואה חשבון בדבר מקום ניהול עסקים    1.6

      35.000₪   המצאת ערבות בנקאית לקיום הצעה שתהיה צמודה למדד הבניה האחרון בסך של    1.7

 אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות )המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים צבורים     1.8

 .                                     1976 -התשל"ו                   ( מס    

 . ₪   1000 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך  .2

                יאוחר לא, זרקא אל סר'בג המועצה בבניין הממוקמת , המכרזים לתיבת  להגיש יש ההצעה את .3

  .בצהריים , 12:00  שעה עד 06/11/2022 : מתאריך

 ..אחרת הודעה תינתן אם אלא ,_______בשעה יום באותו המכרז פתיחת

 בבניין : המפגש נקודת,בבוקר        10:00         בשעה25/10/2022    בתאריך יערך קבלנים סיור .4

 .זרקא אל סר'בג המקומית המועצה

 .המימון למקורות ובהתאם .        העבודה התחלת בצו תקבע               הנה הביצוע תקופת .5

 .המוצעים המחירים על התייקרות אין .6

 .בלבד המוצעים המחירים על כללית הנחה ייתן הקבלן .7

 

 י"ע יוחלט הביצוע והיקף שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המכרזים ועדת .8

  המועצה

                            

 ,בכבוד רב                                                                        
 מוראד פתחי עמאש                        


