
 המועצה המקומית נחף

 זוטא  201915/ מכרז מס'

 .LEDאספקה, פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג 

   LEDמזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת גופי תאורת רחוב מסוג נחף המועצה המקומית 
והתקנתם על עמודי תאורה ברחבי המועצה, לרבות התקנת בקרת שליטה, בכל אחת ממרכזיות 

וכן מתן שירותי תחזוקה לכלל רכיבי תאורת ובכתבי הכמויות )מסמך יב'( התאורה, כאמור במכרז 
 הרחוב ברחבי המועצה לאורך תקופת האחריות והשירות כמפורט במסמכי המכרז.

 -תנאי המכרז:

לפחות ובהתאם לסכום הצעת  1א 270ו  1א 160להיות קבלן חשמל בעל סיווג על המציע   .1
 .המציע

של בנק נחף על המציע לצרף להצעתו  ערבות בנקאית משוכה לפקודת מועצה מקומית  .2
 10/03/2020ובתוקף עד  ₪ 10,000סחיר בישראל בגובה 

תימה על על המציע למסור את כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים על ידו לרבות ח .3
החוזה וכתב הכמויות. כמו כן יש להכניס את המעטפה לתא המכרזים ללא שום אמצעי 

 זיהוי למעטפה.

המציעים יגישו את הצעותיהם, ימלאו את המפרט המצורף ויחתמו על החוזה המצורף,  .4
 12/12/2019חמישי וזאת במעטפה אטומה שתוכנס לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 

המועצה. יש להגיש את חוברת המכרז במקור והעתק נוסף. פתיחת  במשרדי  0015:בשעה 
ההצעות תהיה כחצי שעה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, או במועד אחר שתודיע 

 עליו המועצה.

 במזומן  שלא יוחזרו. ₪ 2,500ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של    .5

 ו/או החוזה על לחתום לא ו/או זהמכר את לבטל הזכות את לעצמה שומרת המועצה .6
היקפו ו/או לפצל את הזכייה במכרז בין כמה מציעים ו/או לבצע את  העבודות  את להקטין

שהיא, בהתאם לשיקול דעתה  ו/או חלק מהן בשלבים נפרדים ועצמאיים. זאת, מכל סיבה
כלשהיא הביצוע והן במהלכו. למציע לא תהיה זכות פיצוי  הבלעדי של המועצה, הן לפני

 בגין כך.

כל הצעה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים  במכרז ולא כובדו בה תנאי המכרז תיפסל  .1
 ולא תידון.

 אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת. .10
ליום  עד  בכתב להעביר ניתן  המכרז מסמכי על הבהרה בקשות ו/או טכניות שאלות .11

שאלות יש לשלוח mysara.m@gmail.com :לכתובת הדוא"ל 14:00בשעה  10/12/2019

 שאלות .במועד ליעדם הגיעו שאלותיהם כי לוודא הפונים באחריות .בלבד WORDבקובץ 

 .ינהענת לא המועד לאחר נהימסרתש
 בכבוד רב,      

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה


