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קנה ואחזקת מערכות תתכנון, ביצוע, אספקה, ה – 2120/80מס'  פומבימכרז 
 רחבי המועצהבר וביצ ינבעל מחשמל  רצויסולאריות לי

 
 

צוע לרבות יון ובנתכהצעות לקבלת "( מזמינה בזאת המועצה)להלן: " מועצה מקומית דיר אל אסד .1
צה ונמצאים בתחום שבבעלות המועמבני ציבור  תייצור חשמל על גגולאחזקה של מערכות סולאריות 

 שיפוטה. 
 
ד הרשומים בישראל על פי כל דין, והעומדים במועד הגשת יאגתם להשתתף במכרז יחיד ו/או יאשר .2

 ההצעות בתנאי הסף של המכרז.
 

 
, תמורת 15:00-10:00' בין השעות ה-בימים א'מועצה מזכירות הבמשרדי ניתן לרכוש המכרז מסמכי  תא .3

. הצעה ללא הצגת קבלה על 2021/05/03 מיוםהחל , וזאת (אשר לא יוחזרו) ש"ח 002,5תשלום של 
 לא תידון.  –התשלום כאמור 

 
בבניין המועצה  תאסד באולם הישיבו ליר אדצה המקומית עיתקיים במשרדי המו( בהוחמפגש מציעים ) .4

 . 10:00 עהשב 2021/05/23 ביום ד'
 

 
ב בלבד, לדלתא תפנות בכלהיש  –רות והבה פניות ,יםפרטים נוספים בדבר המכרז, לרבות בירור .5

, באמצעות דוא"ל: 0041: עהשב 2021/05/12עד ליום , 6644381-04מהנדסים יועצים, טל': 
engs.com-sahira@delta 

 
, על פי הנוסח 2021/16/8 יוםלעד בתוקף ש"ח  100,000 ע"ס אוטונומית בנקאיתערבות  צרףה יש להצעל .6

 שבמכרז.
 

 
ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת  גש בתוך מעטפה סגורהההצעה על מסמכיה, תו .7

ממוקמת המכרזים תיבת הותשולשל ל בדלבבמסירה ידנית וחתומה על ידי המציע. ההצעה תימסר 
לא  –הצעה אשר לא תוגש במועד  .14:00שעה עד ה 2021/20/05יום עד ל, בלשכת מנכ"ל המועצה

 תתקבל.
 
 כרז לבטל את המכרז, והכל בהתאם לשיקול דעתה בכל שלב משלבי המרשאית המועצה  .8

  הבלעדי של המועצה, ולא תהיה למשתתפי המכרז כל טענה בעניין זה.
 

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה רשאית להתחשב, בין  .9
הקודם של ן וא המכרז, לרבות לאור ניסיוהשאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נש

 המועצה עם המשתתף. 
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