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 מכרז לביצוע הקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה שחב"ק בכפר נחף
 

לביצוע  מגרש מזמינה בזאת הצעות מחיר "המועצה" או "המזמין"( המועצה המקומית נחף )להלן: 
והדרישות "( בכפר נחף, הכל בהתאם לתנאים העבודות)להלן: " דשא סינטטי לקהילה שחב"ק

 המפורטים במסמכי המכרז ובחוזה על נספחיו.
רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן וכפי שנקבע במסמכי המכרז.  .1

המציע הוא קבלן רשום כחוק אצל רשם הקבלנים שהינו מורשה לעסוק בסוג ובהיקף עבודה כנדרש 
, ו/או התקנות  שהוצאו  על  1969 -במכרז זה, בהתאם לחוק רישום  קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 

 לפחות(. 1-בסיווג ג 200לפחות וכן בענף   1-סיווג ג' 100ענף פיו, 

מציע בעל ניסיון קודם כקבלן ראשי בשתי עבודות לפחות )שתם ביצוען( של הקמת מגרש סינטטי בעבור  .2
 רשויות.

מציע בעל ניסיון קודם כקבלן ראשי בשתי עבודות לפחות )שתם ביצוען( של הקמת מבני ציבור בהיקף  .3
 לכל פרויקט במהלך חמש שנים האחרונות. ₪מיליון  -יפחת מ כספי שלא

 

את ההצעה, בשני  . 14.00עד השעה  24/06/2019תאריך  יום שני בבמועד אחרון להגשת מסמכי המכרז  .4
העתקים, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה ללא 

 ראשלשכת מזכירות בולמסור ידנית ל  02/2019מכרז פומבי מס'  –ן סימני זיהוי של המציע עליה מצוי
מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא  המועצה. הצעה שתוגש בכל דרך אחרת, תיפסל ולא תובא לדיון.

 תתקבל.
שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין  ₪ 1000ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום  .5

 .לאו
או מנהל מחלקת ספורט  במסמכי המכרז, ללא תשלום, וקודם לרכישתם, במשרד מנכ"לניתן לעיין  .6

 .9:00-14:00ה' בין השעות -מועצה, בימי א'ב
ההתכנסות בבניין המועצה,   .11.00בשעה  13/06/2019ביום חמישי תאריך  סיור הקבלנים יתקיים .7

 . תיפסל על הסף. אולם הישיבה ההשתתפות הינה חובה, מציע שלא ישתתף בסיור הצעתו

  25/09/2019( שתהא בתוקף עד ליום ₪)שמונים אלף  ₪ 80,000המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית  .1
הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא 

לערבות  לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף
 הבנקאית.

המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה,  .2
 ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים . 

ועצה המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המ .3
שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל 

 כל פיצוי כתוצאה מכך . 
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