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   אסד מועצה מקומית דיר אל
 21/2022מכרז מס' 
 

בעניין בחירת אדריכל למתן שירותי   המועצה המקומית דיר אל אסד מזמינה בזאת להגיש הצעות מחיר
,   18822בגוש   5+4כיתות במתחם חלקות  17עבור הקמת גני ילדים בהיקף של תכנון, ייעוץ ופיקוח עליון 

,   /ג16049בתכנית  900, מגרש  18818בגוש    85בחלקי חלקה  700 , מגרש18818בגוש  36בחלקה   69מגרש 
/ג , הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשינויי  16056בתכנית  502, מגרש   18813בגוש   41חלקי חלקה  ב

 לפי צרכיה .  מיקום 
 

ים  ים להשתתף במכרז זה מי שעומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטארש •
 האסמכתאות הדרושות להוכחת עמידה בתנאים אלו:את כל המסמכים ולהלן וצירפו 

 

רף  . על המציע לצ1958  –לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח   11אדריכל רשוי כאמור בסעיף  .1
 שור תקף על היותו אדריכל רשוי.  עתו אילהצ

טעם  ור על ניכוי מס במקור מ עוסק מורשה לצורף מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל איש .2
 יע לצרף להצעתו אישורים תקף מהמוסדות הרלוונטיים.  פקיד השומה. על המצ

, ובתנאי 2021עד   2012נים בין הש גני ילדים,  10בתי ספר או  3תכנן עבור רשויות מקומיות לפחות   .3
ות מפורטות  ע לצרף טבלה שתפרט את ניסיונו ולצרף המלצ שאותם מבנים נבנו בפועל. על המצי 

  ות שביצע בעבורן את התכנון. מהרשויות המקומי

 וכפי שנקבע במסמכי המכרז.  מי שרכש את מסמכי המכרז וצירף קבלה על רכישת מסמכי המכרז .4
 

ווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. אי עמידה בתנאי הסף  מה  מצטבר(הלן )ב קיום תנאי הסף ל  •
 תביא לפסילת ההצעה על הסף.  

 

הוגשה  ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין   1000רכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום _ ניתן ל •
 הצעה ובין לאו. 

 

. הערבות   15/11/2022ש"ח שתהא בתוקף עד ליום 10,000המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית  •
דרש בתנאי המכרז יביא לפסילת  תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנ

 נקאית.על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הב  ההצעה
 

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתכם במשרד המועצה המקומית ללא תשלום , או באתר   •

 מכרזים. בכותרת ,  www.deiralasad.muni.ilהמועצה שכתובתו 

 

  ה' , וכן בטלפון  -ים א' ה , בימ ם נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי ההנדספרטיל •
 .  14:00שעה  28/9/2022. המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום   0508499150

 

בבוקר     11:00בשעה     2/10/2022קיים/תתקיים ביום ראשון תאריך _ ישיבת הבהרות ית  •
 הסף.  פסל על  מועצה.  מציע שלא ישתתף בסיור/ישיבת ההבהרות הצעתו תי ההתכנסות בבניין ה
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מגיש ההצעה, המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של  •
 .  ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים

המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן   •
ת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות  שומר צההמוע

 בוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .  לת

 ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף ה אישורים הדרושים וזאת עד ליום  חמישי תאריך    
20/10/2022 שעה 12:00 בצהריים.   

 בכבוד רב 
 אחמד דבאח 

ראש המועצה 
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