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 לביצועהזמנה להגשת הצעה 

 " ג'סר אל זרקא דרכים ברחבי המועצה המקומית שטחים פתוחים ו"טיאוט רחובות, כבישים 

 

( מזמינה "המזמין ו/או המועצה ו/או הרשות" :)להלן ג'סר אל זרקא המועצה המקומית  .1

ודרכים , שטחים פתוחים טיאוט רחובות, כבישים "בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות 

לתנאי,  והכל בהתאם: "המכרז"( להלן)" ג'סר אל זרקא ת ברחבי המועצה המקומי

 2 חודשים עם 12וזאת לתקופה של הדרישות, וההגדרות הספציפיות כמפורט במכרז, 

 חודשים 12+  חודשים 12להארכה נוספת של , לפי שיקול דעתו הבלעדי, למזמין ותאופצי

 קלנדריות לכל התקופות יחד.   שנים 3ובסה"כ 

והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז  את מסמכי המכרז .4

גם במקרה -)התשלום לא יוחזר בשום מקרה ₪ 1111לניתן לרכוש תמורת תשלום שלחתום, 

 _______11.11.4144_____ מתאריךבמשרדי המועצה והמועצה תחליט על ביטול המכרז( 

 עד 13:31 השעות בין ' ה -ד'  ',ג ',בא' , םבימי) עבודהה בשעות ________1.11.4144___. ועד

11:11 ). 

, במעטפה סגורה בלבדזכיר המועצה את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במשרד מ .3

שא את מספר ישתלא נושאת לוגו כלשהו ו/או סימן שיש בו כדי להעיד על זהות המגיש, 

. במסירה ידנית 13:11  עד השעה _4144.11.7 וזאת עד ליוםבלבד, _ 24/44____ המכרז

 הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר השעה והתאריך הנקובים לעיל לא תתקבל. 

 על המציע לעיין בחומר המצורף ולהכיר את שטח העבודה בטרם הגשת הצעתו. .2

יכיר את המפרטים הטכניים של ביצוע העבודות והתקנים המתאימים לסוג העבודות המציע  .5

 הגשת הצעתו.יגיש ת בטרם הנדרשו

המועצה המקומית ג'סר אל זרקא מבהירה בזה כי תהיה רשאית, להגדיל או להקטין את  .6

כמוכן זכותה לשנות, להגדיל או להקטין או לבטל כל כמות מכל סעיף , היקף העבודות וסוגן

 מסעיפי כתב הכמויות ולשנות את מקומות הביצוע לפי שיקולה והחלטתה הבלעדית, וכמוכן

 רשאית לבטל את המכרז בלי נימוקים, ומבלי שתהיה למציע זכות תביעה כלשהי בגין כך.

 מ("המציע ימלא מחירים לכל סעיפי כתב כמויות )ללא מע .7

 מילוי המכרז יהיה לפי ההוראות שלהלן: .8

 למלא מחירים לכל סעיפי כתב הכמויות ולחתום על כל עמוד בכתב הכמויות. 1.1

 למלא הנחות )אם יש(. 1.2
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ייחשב הדבר כאילו כלל מחיר סעיף זה אם המציע לא יציג מחיר עבור סעיף כלשהו,  1.3

בסעיף אחר ויבצע את הסעיף האמור ללא תשלום נוסף, או יחושב המחיר לסעיף אותו 

ל לפי ו. הכהחסיר המציע, לפי המחיר הזול ביותר של מי מהמציעים האחרים לאותו סעיף

אולם המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לפסול , ועצההבלעדית של המ הבחירת

 את ההצעה.

לקיום תנאי ₪  51,111המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, צמודה ובלתי מותנית, ע"ס  .1

)כולל(, בהתאם   16.1.4143(, אשר תעמוד בתוקף עד ליום "ערבות המכרז" המכרז )להלן:

 המציע עצמו. םהבנקאית תהיה על ש . למען הסר כל ספק הערבות3.1 כנספחלנוסח המצ"ב 

 ערבות של מציע על שם צד שלישי כלשהו תגרור פסילת הצעתו.

 ("ערבות ביצוע"המציע אשר הצעתו תתקבל, ימציא למזמין ערבות בנקאית חדשה )להלן:  .11

אשר תעמוד בתוקף לתקופה ₪,  51,111אוטונומית ובלתי מותנית לקיום תנאי המכרז, ע"ס 

( 4לחוזה )מסמך  ום תקופת החוזה נשוא המכרז ובהתאם לנוסח המצורףיום לאחר ת 11של 

ימים מיום קבלת ההודעה על כך מהמזמין.  7, ויחתום  על החוזה תוך 2.1כנספח ומסומנת 

 . הערבות הבנקאית תהיה של המציע עצמולמען הסר כל ספק 

רק הזמן הנ"ל, היה והמציע לא יחתום על החוזה ולא ימציא ערבות בנקאית כנדרש, תוך פ .11

מכל התחייבות כלפי היא תהא משוחררת לחלט את ערבות המכרז ותהא המועצה רשאית 

להתקשר ולחתום על והבלעדי, המוחלט ה לפי שיקול דעתתהא ראשית המזמינה, המציע. כן 

 הלעצמ ת, שומרועצהחוזה עם מציע אחר, ובמידה וכתוצאה מכך ייגרמו נזקים כלשהם למ

 או ההפסדים, על פי דין.\לתבוע את מלוא ערך הנזקים  ואת הזכות ועצה המ

המועצה תהיה חופשית במסגרת שיקוליה לדחות כל הצעה על סמך הניסיון שלה או של  .14

מזמינים אחרים עם בעל ההצעה אשר תדחה, ולא תהיה זכות לאותו קבלן מציע לערער על כך 

 .בכל צורה שהיא

או כל סעיף מסעיפי \להגדיל או לבטל כל פרק ואת הזכות להקטין או  הלעצמ תשומרועצה המ .13

הכמויות אשר במכרז או לבטל את כל המכרז, הן לפני חתימת החוזה, או לאחר חתימת 

ומבלי לנמק, ומבלי שתהיה לקבלן  ,ועצהשל המ יםהבלעדי יההחוזה, וכל זאת לפי שיקול

 או ערעור בגין כך.\זכות תביעה ו

 ה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצע .12

מחלקת איכות הסביבה לפרטים נוספים ועיון במסמכי המכרז ללא תשלום ניתן לפנות ל .15

;פקס:  _____14-0321111_____במשרדי המועצה בטלפון: במועצה, 

 או באתר הרשות lishka@jisrazzarqa.muni.il ._______מיל 140301140______

https://jisr-az-zarqa.muni.ilחות נציג המועצה/העיון במסמכי המכרז יהיה בנוכ 

 

 בכבוד רב                                                

 שיך מוראד עמאש, ראש המועצה       
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