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 שדרותהמועצה הדתית 

 2-2-2022מכרז פומבי מס'  

 בשדרות  למתן שירותי אחזקה וניקיון בבית "כל חי"
 

פורט כמשדרות ב למתן שירותי אחזקה וניקיון בבית "כל חי"מזמינה בזאת הצעות  שדרותהמועצה הדתית 

 במפרטים הטכניים ובכתב הכמויות. בתנאים הכלליים , 

 

 14:00החל מהשעה  22.342.,  תשפ"ב כ"א אדר ב'בתאריך ' הם ייערך ב"ה ביום מציעיסיור  .1

  באולם ההספדים שבבית "כל חי" בשדרות .המפגש 

 הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז! מציעיםההשתתפות בסיור ה

 

 .20.3.22במשרדי מזכירות המועצה הדתית החל מתאריך  קבלאת החומר להגשת ההצעות ניתן ל .2

 

המציע לקרוא ולבדוק את כל תכולת תיק המכרז ולהודיע על הסתייגויות ו/או הערות בטרם  על .3

 יגיש הצעתו.

 

מדפי הצעתם ויכניסו הצעתם למעטפה סגורה, על  על כל דףהמציעים יחתמו בחתימתם ובחותמת  .4

 המעטפה לא יירשם רישום כל שהוא.

 

במשרדי  12:00ועד השעה  4.224.תשפ"ב ,  ' ניסןג' , בעד ליום תהיה  זהההצעות למכרז  הגשת .5

 .בפקס/בדוא"ל/ההצעות ימסרו ידנית, לא יתקבלו הצעות בדואר ,שדרות 3ההסתדרות  –המועצה 

 

 ותכלול :  1/8/22עד לתאריך ההצעה תהיה תקפה  .6

תנאים כלליים, תכניות, מפרטים וכתבי כמויות עם מחירי הקבלן חתומים במלואם על ידי  6.1

 המציע.

בעלי רישיון לעסוק כקבלן שירות , כמשמעותו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח כשום יר 6.2

, ושהינם בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות אחזקה של מבני ציבור 1996 –אדם , תשנ"ו 

  .בכלל ומבני דת ומקוואות בפרט

 רשימת ממליצים והוכחות בכתב על ניסיון קודם בעבודות נושאות המכרז, לרבות בטופס 6.3

 .דפי המכרזהמופיע ב

 אישורי ניהול ספרים ופנקסי חשבונות. 6.4

 ערבות כמפורט להלן. 6.5

 

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .7

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור לביצוע את כל העבודה או חלקים ממנה או לבטל חלק  .8

מציעים השונים ו/או לבטל את העבודה ו/או לבצע את העבודה בין ה פצלמסעיפי הביצוע ו/או ל

 את העבודה בשלבים בהתאם לשיקוליו הבלעדיים ולתקציבים העומדים לרשותו.

 

תוקף הערבות  )כולל מע"מ(, 100,000ע"ס של להצעה יצרפו הקבלנים ערבות בנקאית צמודה  .9

 . 1/8/22 -יהיה עד ל
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