
 
 המועצה האזורית שדות נגב

 
 1102/11מכרז מס'

 
 )"העבודות"( המועצהטיאוט כבישים בישובי לביצוע שרותי 

 
 שנים 3של  ןניסיובעלי עצמאיים המועצה האזורית שדות נגב מזמינה בזאת קבלנים  .1

 להגיש הצעותיהם לביצוע העבודות.ואמצעים מתאימים,  טיאוט רחובותלפחות בעבודות 

עד להבטחת החתימה על ההסכם, יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית, בתוקף  .2
זוכה אשר יסרב לחתום על ההסכם ולבצע את  ₪ ///,/1, בסכום של 11./1./3לתאריך 

 העבודות, יחולט סכום ערבותו.

המסמכים הללו  המצ"ב.ההצעה שתוגש על ידי הקבלן תכלול הזמנה זו וטיוטת ההסכם  .3
 יהיו חתומים בידי מורשה החתימה של הקבלן.

העתק תעודה מרשויות מס ערך מוסף ולפיו  לצרף את האישורים הבאים:להצעה יש  .4
עוסק מורשה לצורך מע"מ; אישור רשויות מס הכנסה ולפיו הקבלן מנהל הינו הקבלן 

 פנקסי חשבונות כחוק.

, לכל יישוב בנפרד בהצעתו ינקוב הקבלן את המחיר המבוקש עבור כל קילומטר של כביש .5
 פי כתב המחירים שיצורף להצעתו.-על

הקבלן הזוכה יחויב לחתום על ההסכם ועל כל נספחיו והמסמכים האחרים הכלולים  .6
אשר לא ₪  //1,5 במסמכי ההסכם. תמורת הכנת מסמכי המכרז ישלם הקבלן סכום של

 במכרז. הזכיייוחזרו במקרה של אי 

 תאת ההצעה על כל נספחיה וכשהיא ערוכה וממולאת כנדרש יש להגיש למשרד מזכיר .1
המועצה ולהכניסה לתיבת המכרזים כשהיא חתומה בחתימת וחותמת של מזכירות 

 .//:15שעה ב 405011חמישי ח' אייר תשע"ז  לא יאוחר מאשר ביוםהמועצה, 

במשך כל כלשהו ויישארו קבועים וללא כל שינוי  לא יהיו צמודים למדדהעבודות  מחירי .8
 תקופת ההסכם.

ידוע לקבלן והוא מסכים לכך, כי בבואה לדון בהצעות המשתתפים במכרז, רשאית המועצה  .9
הקודם של כל משתתף  ווניסיונלהביא בחשבון את הדברים הבאים: כישוריו, ויתקו 

חיובי או שלילי לגבי הקבלן בעת מתן שירותים  ןניסיובעבודות מהסוג הנדרש במכרז זה; 
בידי הקבלן למועצה עצמה ו/או לרשויות וגורמים אחרים; איתנותו הפיננסית של הקבלן. 
המועצה רשאית לדרוש מהקבלן בכל עת וגם לאחר פתיחת תיבת המכרזים אישורים, 

 ןלעניילצות ואסמכתאות שונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, תעודות, המ
 והאיתנות הפיננסית של הקבלן. קהוותהכישורים, הניסיון, 

 מחויבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.המועצה אינה  .10

ת התכנסו 0012:בשעה  1104011רביעי כג' ניסן תשע"ז יערך ביום ו אינו חובה סיור קבלנים .11
 באולם הישיבות שבבניין המועצה.

 ראש המועצה האזורית שדות נגב
 

 אישור הקבלן
 

אני הח"מ מאשר בזאת שקיבלתי לידי הזמנה זו וכן מסמכי המכרז הנזכרים בה, עיינתי היטב 
 בהזמנה הבנתי את תוכנה המקובל עלי.

 
 חתימת הקבלן 

 

 


