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 82מאי 8102
ג' סיון תשע"ז
פרסום באתר המועצה
להלן פרסום ,מסמכי מכרז וכתב כמויות למכרז שבנדון .
המסמכים הללו הינם לעיון בלבד ולא ישמשו את המציעים בהגישם את הצעתם .
המסמכים הינם חלקיים  :סקיצה – אחת מתוך שבעה מממ"ים בגדלים שונים ומתחברים למבנים שונים .
כתב כמויות – מצ"ב כתב כמויות לשני מממ"ים בניר יצחק ועוד כתב כמויות לממ"מ אחד בניר עוז לא צורפו
כתבי כמויות לעוד ארבעה מממ"ים בארבעה ישובים נוספים .
לגבי החומר המצורף יתכן ויהיו שינויים קלים ותוספות ו/או גריעות והחומר מוצג רק בכדי לתת
לקבלנים את תמונת המסגרת של הפרויקט ולא תהיה לקבלן כל תביעה בקשר לשינוי בפרטי המכרז או
בסעיפי כתב הכמויות

הקמת  7מממ"ים ( מרחבים מוגנים מוסדיים) בישובי מ.א.אשכול
מכרז  5171057סיור חובה
מועצה אזורית אשכול פונה לקבלנים לקבל הצעות מחיר להקמת מרחבים מוגנים ב 2-ישובים במועצה  ,יתקבלו הצעות
רק לבניית המממ"ים בשיטה קונבנציונאלית .
המכרז הקודם שהוציאה המועצה בפרויקט זה (  ) 871057בוטל ויוצאים למכרז חדש.

רשאים להשתתף :קבלנים רשומים בענף  011בסיווג ג' 0-לפחות ,עם ניסיון מוכח של עבודות נשוא
המכרז ובצוע של ממ"דים וממ"מים  ,מהשנתיים האחרונות לפחות .
סיור קבלנים :ההשתתפות בסיור הינה חובה שיערך ביום ה'  2.1.29בשעה 28:88
בחדר הישיבות במועצה ואח"כ באחד מהישובים .
חשוב !! קבלנים אשר השתתפו בסיור הקבלנים לפרויקט זה במכרז שבוטל 8/102/
והתקיים ב , /...2/-אין חלה עליהם חובת השתתפות .
 .מסמכי מכרז :ניתן לרכוש את תיק מסמכי המכרז מיום סיור הקבלנים ואילך, .תמורת ₪ 2,988
,שלא יוחזרו ,במשרדי המועצה ,בימי העבודה א'-ה' בין השעות .08:00-23:.0
חשוב !! קבלנים אשר רכשו את תיק המכרז בפרויקט זה במכרז שבוטל  ,8/102/לא יידרשו לשלם
שוב עבור תיק המכרז .

לנוחיות הקבלנים ניתן לצפות  ,לעיון בלבד  ,במסמכי המכרז ובכתבי הכמויות באתר המועצה
 www.eshkol.infoמיום ב' 11.3.2/
מועד אחרון להגשת ההצעות :יום חמישי  11.1.2/עד השעה  ,21:.0בתיבת המכרזים בחדרו
של סגן ראש המועצה.
שאלות והבהרות  :עד לסיור ,ניתן לפנות לשבתאי או לאיילת בטל08-11112.1/./ .

בכבוד רב
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