
 
 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 

 02/י'/2021מכרז פומבי מספר 
 בית קמה –החקלאי  ההתעשיי הקמת חדר טרנספורמציה באזור  

 ההתעשייהקמת חדר טרנספורמציה באזור  לפרויקט(, מזמינה בזה הצעות בקשר "החכ"ל"בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ  )להלן: 
 בית קמה.   –החקלאי 

15:30-ה' בשעות -בגזברות המועצה האזורית בני שמעון בשעות העבודה )ימים א 12/10/2021את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 
)אלף וחמש מאות  ש"ח(  אשר לא יוחזרו בשום מקרה. לחילופין, ניתן לשלם את התמורה בגין  ₪ 1,500( בתמורה לסכום של 8:30

 חשבון מספר   921סניף  לאומיבנק  בני שמעון יזום ופיתוח בע"מ, רז באמצעות העברה בנקאית לחשבון שפרטיו מסמכי המכ

 והכל כמפורט במסמכי המכרז.    95-000-750

ניתן לעיין במסמכי המכרז, טרם רכישתם, החל מהמועד האמור, במשרדי החכ"ל או באתר המועצה האזורית בני שמעון )למסמכי  
 ר לא מצורפות התוכניות הרלוונטיות(.המכרז שבאת

₪ )ששה עשר אלף שש מאות שבעים וחמשה₪( לפקודת בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ או   16,675 המציע יצרף שיק בנקאי ע"ס 
יום   90)ששה עשר אלף שש מאות שבעים וחמשה ₪(, בתוקף עד למועד שהינו   16,675₪לחילופין ערבות בנקאית אוטונומית בסך 

בנוסח המצורף למסמכי המכרז. ככל שמועד ההגשה יידחה, יתעדכן מועד תוקף הערבות   26.1.2022ד ההגשה משמע עד ליום ממוע
 בהתאם.

 
תחנות שנאים טרומיות תת קרקעיות ו/או   3אשר ביצעו והשלימו ומסרו לחברת חשמל, לכל הפחות  מציעיםרשאים להשתתף במכרז 

ועד למועד הגשת   1.7.2018ציבוריים או גורמים מוסדיים, וזאת במהלך שלוש השנים האחרונות משמע החל מיום עיליות עבור גופים 
מציעים שהם, במועד הגשת ההצעה המכרז, יצרנים מאושרים לייצר תחנות טרנספורמציה פנימיות טרומיות  , וכן ההצעות במכרז זה

רז, לרבות העבודות הנדרשות, תנאי ההתקשרות וכל פרט אחר נדרש,  יתר דרישות המכ .ותחנות שקועות על ידי חברת החשמל
 מפורטים במסמכי המכרז. 

בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה  
 "ל להוציא אל הפועל את הפרויקט. הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכמו כן אין בפרסום המכרז משום התחייבות של החכ

( במשרדי  לא בדואראת ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית )
בתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המועצה האזורית   12:00בשעה  28/10/2021המועצה האזורית בני שמעון, לא יאוחר ועד ליום 

 .  שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל הצעהבני שמעון. 

על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז, לבדוק את כל הטעון בדיקה, ולנקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים, כדי  
 להבין היטב את תנאי המכרז. 

החניה של החברה  נפגשים ברחבת   .10:00 בשעה   14/10/2021' בתאריך  ה ייערך ביום    לא חובה סיור מציעים   
 המצויה במתחם המועצה האזורית בני שמעון. 

כל מציע שיבקש להשתתף בסיור הקבלנים נדרש להפנות בקשה להשתתפות כאמור לחברה ללינוי בוחניק במייל  

linoy@adamamit.com וי על המציעים חלה החובה לוודא קבלת אישור השתתפות בסיור המציעים )לצורך העניין ניתן לפנות ללינ
 054-7570203בוחניק בטלפון 

ככל ובשל הנחיות הממשלה בכל האמור לווירוס הקורונה לא ניתן יהיה לקיים את מפגש המציעים כאמור, החברה תהיה רשאית בכל   
מקרה לפצל את מפגש המציעים ולקיים מפגשים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לקבוע כי המפגש ייערך בזום או בכל דרך  

טלית אחרתדיגי  
 

  12:00עד השעה   20/10/2021בעניין המכרז ניתן לפנות, באופן המפורט במכרז, ללינוי בוחניק, לא יאוחר מיום לשאלות והבהרות 

 . 24/10/2021. מענה לשאלות והבהרות בעניין המכרז יינתן עד יום linoy@adamamit.comבמייל 

 .המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרזבכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי 

בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ יו"ר   -ניר זמיר   
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