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 אסד   דיר אל מועצה מקומית  

     14/2022מכרז    
תפן  כתקוו מחבר ברי  – קוו מים שפירים – להעתקת קוו מקורות עבודות  ביצוע

 .3031-149מספר מבנה  – 12תעשיות תפן " כתלברי
 אסד  דיר אל

 
מכריזה בזאת על קבלת הצעות מקבלנים רשומים במעטפה סגורה,    דיר אלאסדמועצה מקומית   .1

תעשיות   כתתפן לברי  כתקוו מחבר ברי –קוו מים שפירים –להעתקת קוו מקורות  עבודות עלביצו
 דיר אל אסד .  -3031-149מספר מבנה  – 12תפן "

בשעות העבודה הרגילות טל  אסד    דיר אל מקומית  המועצה  ה  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרד .2

 אשר  לא יוחזרו בכלל. ₪,    1000  תמורת 9886655-04

צמודה  בצירוף ערבות בנקאית  עם כל מסמכי המכרז והתוכניות חתומים ע"י הקבלן  ההצעות תוגשנה   .3

בנוסח המצורף    22.10.2030כולל מ.ע.מ.  בתוקף עד  ₪    18,000של    סכוםב  205/202  למדד הבניה חודש  

 הצעה ללא צירוף ערבות בנקאית לא תובא לדיון בכלל. למסמכי המכרז,

במכרז קבלנים בעלי ניסיון, העונים על הכישורים כמפורט במכרז ורשומים בפנקס  רשאים להשתתף   .4

תעודת קבלן רשום ומסמכי  לצרף  על הקבלן    ,(1- ב  260ענף    )  הקבלנים לענף ראשי במקצועות הבניה

 .   ניהול ספרים ומע"מ מאושרים ובתוקף

)סיור לא    ין המועצהיהמפגש בבנ   10:00  בשעה  2.27.018בתאריך    שנייתקיים  סיור  קבלנים ביום    .5

 . ה(בחו

  מסירה אישית   צאחה"   0061:בשעה    20227.002.בתאריך    רביעיהיום האחרון להגשת ההצעות ביום   .6

 מועצה . בבתיבת המכרזים 

ניסיונו   .7 ההצעה,  מגיש  של  הכספית  היכולת  את  בחשבון  לקחת  רשאית  המכרזים  וועדת  המועצה 

 קצועית בעבודות דומות. כולל עמידתו בלוח הזמנים. בעבודות קודמות ומומחיותו המ

כן המועצה שומרת    רשאית לאהמועצה   .8 כל הצעה אחרת, כמו  ו/או  ביותר  לקבל את ההצעה הזולה 

לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או לקבל כל  

 פיצויים כתוצאה מכך. 

 נא להתקשר :  בימי חג  כרזלקניית מסמכי המ .9

    054-2270156   -פלפון   –קב"ט המועצה  -למר ויסאם עומר  

 או  

 . 052-3868380 –פלפון  –סגן מהנדס המועצה  –אמון כמאל  ´לאינג 

 

 . מסמכי המכרז  עבור רכישת עם הגשת ההצעה יש להגיש קבלה 

 
 בכבוד רב,  
 אחמד דבאח  

 אש המועצה      ר                               
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