
 
 

 

 26/ה/ 2020מספר  פומבימכרז 

 בקיבוץ חצרים שחב"ק  כדורגל  הקמת מגרש  
 

כדורגל להקמת מגרש  ( מזמינה בזאת הצעות  "המועצה"המועצה האזורית בני שמעון )להלן:  
 (.  "העבודות"כמפורט במסמכי המכרז. )להלן:  , בקיבוץ חצריםשחב"ק 

 

 .  לקיבוץ חצרים בכניסהנפגשים , 10:00בשעה  10/08/2020יתקיים ביום   מציעים סיור

 .חובה הינה ההשתתפות בסיור

ההשתתפות בסיור תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות. על כל מציע שבכוונתו להשתתף  
 . 7990694-580 לאביחי יוספי בסיור להעביר את פרטיו 

לרכוש    את ניתן  המכרז  העבודה    בשעות המועצה    במשרדי   10/08/2020  מיום  החלמסמכי 
 .  מקרה בכל₪( אשר לא יוחזרו  חמש מאות   )₪  500 של  בסכום (15:30-8:30)

  במסירה   להגיש  יש,  המכרז  במסמכי  המפורטים   והאישורים  המסמכים  כל  בצירוף,  ההצעות  את
ליום   בדואר  לא )  ידנית  ועד  יאוחר  בתיבת    12:00בשעה    2020/08/23( במשרדי המועצה, לא 

 . הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל המכרזים במועצה.

  הפחות   לכל  בתוקף₪(  אלף    חמישים)  ₪   50,000ערבות בנקאית אוטונומית בסך  המציע לצרף    על
 .המכרז  למסמכי   המצורף בנוסח, 23/11/2020 לתאריך  עד

בעלי סמל  , אשר עונים לדרישות הסף המפורטות במכרזלהשתתף במכרז כל הקבלנים  רשאים
גופים    ראישו   ,הקבלנים  רשם  של   תקף  רישום  אישור,200  1'גמקצועי   עסקאות  חוק  לפי 
המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז ובהיקף  .  ציבוריים

(. לצורך הוכחת היותו של המציע לניסיון הנדרש, 2015-2020דומה בחמש השנים האחרונות )
ב שביצע  לעבודות  המתייחסות  והמלצות  עבודות  רשימת  המציע  השנים  יצרף  חמש  מהלך 

 האחרונות. 

ויתר תנאי ההתקשרות בין    מתןאופן ביצוע העבודות,   השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, 
 במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.  הזוכהלבין   ועצההמ

אין    בחירת מקרה,  בכל  אולם  המכרז,  במסמכי  המפורטים  הפרמטרים  פי  על  תעשה  הזוכה 
 או כל הצעה שהיא.  לה ביותרהזוהמועצה מתחייבת לקבל את ההצעה  

 .המכרז  נשוא השירותים את להזמין המועצה  של התחייבות משום המכרז  בפרסום אין

את   יקרא  מסמכי המכרזהמציע  יבדוק את  כל  בדיקה  ,  הטעון  וינקוט באמצעים אחרים  כל 
 . העבודות ומפרטי, המכרזהנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי  

, המכרז  במסמכי   האמור  לבין  זה  בפרסום  האמור  בין  התאמה  אי  או  סטייה  של  מקרה  בכל
  . המכרז שבמסמכי והכללים התנאים יגברו

 בברכה,                             

 ניר זמיר                              

 שמעון  בני האזורית המועצה ראש


