
   

 

 5/2022נוסח פרסום המכרז  

 מועצה מקומית מזרעה 

 לביצוע עבודות פינוי ואיסוף פסולת גושית 

 

מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם   -  מזרעה מועצה מקומית  

 .משטח השיפוט של מועצה מקומית    וגושית

 :  עיון במסמכי המכרז

תחת לשונית מכרזים ולעיין  לכנס לאתר המועצה   יהיה רשאי כל אחד מהמצעים   12/6/2022החל מ  

 במכרז. 

 ישיבת הבהרה 

חגאזי  , מר   למנהל מחלקת תברואה   יפנוהמציעים  ,שאלות טכניות ו/או שאלות הבהרה על המכרז 

, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל  22/6/2022עד    052-8981809או בפלאפון מס   בכתב  חגאזי 

 פניה.  

 — hgazi56@hotmail.com-את שאלות ההבהרה יש להפנות באמצעות דוא"ל

  .לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד ולקבל אישור במייל חוזר על כך

על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום  את מסמכי המכרז : רכישת המכרז

  14.00-  11.00-בין השעות: מזרעה במשרדי מועצה מקומית    15/6/2022ניתן לרכוש החל מיוםעליו  

  ₪.3,000דמי רכישת מסמכי המכרז הם04-9820104    טלפון לבירורים בנושא רכישת המכרז  .

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יוחזר ל מציעים בשום    שלושת אלפים שקל חדש { }

 . לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיאמקרה  

 ערבות המכרז: 

הנוסח המופיע במסמכי המכרז,  הסכום ועל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפי  

הצעה בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון   --22/9/2022-אשר תהיה בתוקף עד לתאריך

 ע"י ועדת המכרזים.  

יבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה רשאית  אין המועצה מתחי 

להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור  

  .ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע

  222/6/202ידנית עד ליום  את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה   :הגשת ההצעות

על מסמכיה,   ההצעהמזרעה. לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מועצה מקומית  12.00בשעה 

תוגש בתוך מעטפה סגורה   ר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו לרבות הצעת המחינספחיה ואישוריה 

ידי  -ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על 

  במחלקת גביה בבנייני הצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים ה .המציע

הצעה אשר לא תוגש   12.00,עד השעה   22/6/2022המועצה אשר במשרדי המועצה עד ליום 

  .במועד, לא תתקבל

חלקים מההצעה לרבות מסמכים, נספחים   .22/6/2022מועד פתיחת תיבת המכרזים יהיה ביום 

ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז   ,אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל  ואישורים

 .ידי המועצה-שידונו על 

 ראש המועצה    פואד עווד  ,בכבוד רב



   

 ראש המועצה 


