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 פרסום מכרז פומבי 18/2021  
 פרסום, מסמכי מכרז למכרז שבנדון  להלן

 . המסמכים לעיון בלבד ולא ישמשו את המציעים בהגישם את הצעתם 
ר מוצג רק בכדי לתת  מהחוושינויים קלים ותוספות ו/או גריעות לגבי החומר המצורף יתכן והיו 

תביעה בקשר לשינוי בפרטי   כללקבלנים/חברות/ספקים את תמונת המסגרת של הפרויקט ולא תהיה 
 המכרז או בסעיפי כתב הכמויות . 

 

  בניית מעון תלת כיתתי בנווה 2021/81פומבי מכרז  הנדון :
 
 כמפורט  למכרז שבנושא הנדון "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות    -אזורית אשכול )להלן המועצה  ה

 במסמכי המכרז. 
בעל ניסיון  על המציע להיות לפחות,   1ג'   100בענף הבנייה קבלנים רשומים : רשאים להשתתף במכרז זה

 . 2021-2017, בשנים  לכל פרויקט₪  3,000,000, בהיקף של לכל הפחות כקבלן ראשיפרויקטים לפחות  2בביצוע 
 

 המכרז: מסמכי 
   במחלקת גביה( בשום מקרה שלא יוחזרו) ₪  2,500של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום 

   15:00 – 08:00ה' בין השעות :  –בימי עבודה א'  29/09/21החל מ :   .אשכול האזורית במועצה
 תשלום  תחת תשלומים ,  –/http://eshkol.info ום באמצעות האינטרנט באתר המועצה או ביצוע תשל

 . 18/2021מכרז מספר  מיסים ואגרות , תשלומים מזדמנים
 יש לצרף את הקבלה למסמכי המכרז בהגשה.  

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז.  
 רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה.  

 
 עיון במסמכי המכרז:

שכתובתו:   המועצה  של  האינטרנט  באתר  לרכישתו,  קודם  המכרז  בתנאי  לעיין  ,   /http://eshkol.infoניתן 
 09/21/14:תאריך מהמסמכים יפורסמו באתר לא יאוחר 

 
 הגשת ההצעות:

   12:00: שעהעד ה 14/10/21 לתאריך : ד במסירה ידנית עאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור 
לבד.  ב  18/2021מכרז פומבי  במעטפה סגורה עליה יירשם:    לשכת סגן ראש המועצה  משרדי  בבתיבת המכרזים  

ידי   מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על 
 ועדת המכרזים. 

 
 שאלות / הבהרות: 

    05/10/21:  עד לתאריךשאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז, ניתן להעביר בכתב,  
בנוסף יש להעביר העתק מהשאלות למנהלת המכרזים באימל    shabtay@erc.org.il   :  דוא"ל ב  14:00:  בשעה

:irit@erc.org.il 
 באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד. שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו.  

 
 10/10/21:  : יפורסמו באתר המועצה  בתאריךתשובות לשאלות ההבהרה

 
 לישוב נווה בכניסה נפגשים   10:30בשעה   09/21/19 –תקיים ביום ראשון ה י חובהסיור קבלנים 

 .ו/או במזכירות הישוב
 
 
 

 המינים כאחד.   2-י נוחות בלשון זכר ו/או נקבה, אך מתייחסים לכמסמכי המכרז מנוסחים לצר
 
 
 בכבוד רב                                                                                                           

 ראש המועצה גדי ירקוני 
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