מכרז פומבי 1102/11
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות
תיקונים וציפוי אספלט לכבישים ברחבי העיר תמרה
.1

עיריית טמרה (להלן" :העירייה ") מזמינה את כב' להגיש הצעה לביצוע עבודות תיקונים וציפוי
אספלט לכבישים שונים בעיר תמרה )להלן" :השירותים" ).

.2

בתמורה לביצוע השירותים יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירים המוצעים על ידו בהצעת
המחיר ולפי עבודה שתבוצע בפועל בלבד ,והכול בהתאם להוראות החוזה.

.3

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעירייה ,במשרד מנכ"ל העירייה בימים א' עד ה' בין השעות
 , 0:88-10:88תמורת תשלום סך של  ₪ 088שלא יוחזרו.

.4

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.0

סיור קבלנים ו מועד אחרון להגשת ההצעה למכרז:
סיור קבלנים יתקיים בתאריך  21.2.11בשעה  11://במחלקת ההנדסה בעירייה .השתתפות
בסיור הקבלנים אינה חובה .
את ההצעות המפורטות כולל כל הנספחים ,יש להפקיד ,במעטפה סגורה בלבד ,במסירה אישית,
בתיבת המכרזים במשרד מנכ"ל העירייה ,לא יאוחר מיום  1...11שעה . 1.://

.6

השירותים הנדרשים

.1

תנאים מוקדמים לה שתתפות במכרז (תנאי סף):

הזוכה במכרז יתבקש לספק עבודות תיקונים וציפוי אספלט לכבישים שונים ברחבי העיר תמרה,
בהיקף המפורט והמוערך בכתב הכמויות (מסמך ה') שנערך על ידי מחלקת ההנדסה.
(להלן" :העבודות" או "השירותים").

ההשתתפות במכרז מותנית בעמידת המציע בתנאים שיפורטו להלן .המציע יצרף להצעתו
מסמכים שיוכיחו עמידתו בכל התנאים האמורים:
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
א.
(אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו .1796 -
אישו ר תקף על היות המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ.
ב.
אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
ג.
מציע שהינו תאגיד יצרף אישור מטעם רו"ח של המציע המפרט שמות מורשי החתימה
ד.
המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.
המציע הינו מורשה לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט –  1767על
ה.
תקנותיו לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף  ,2//על המציע לצרף להצעתו עותק תקף של
רישיון קבלן מרשם הקבלנים בתוקף המאושר ע"י עו"ד כמתאים למקור להצעתו.
ערבות בנקאי  :על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת
ו.
ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח,
התשמ"א 1701 -לפקודת עיריית תמרה  ,על שם המציע  -בסכום של  0₪ ./0///שתהיה
בתוקף עד ליום .1...11
 .0המפורט בפרסום זה מיועד לידיעה בלבד 0הוא כולל תמצית מתנאי המכרז בלבד 0ואיננו
מהווה בשום מקרה תחליף לחוברת המכרז שניתן לעיין בה במשרד מנכ" ל העירייה בשעות
המפורטות לעיל.
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