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 ג'ן-מועצה מקומית בית
 5/22,6/22,7/22,8/22,9/22,10/22מס'  מכרז

 מקבלנים רשומים לביצוע עבודות כלהלן: מחיר המועצה המקומית מבקשת הצעות
 ערבות בנקאית  מחיר המכרז  סיווג קבלני  מכרז  נים קבלל רות הבה ו סיור פרויקט מס'

  10:00שעה  3/4/22' איום  התייעלות אנרגטית  1

 בבוקר 

   1  -א270 5/2022

 או

 1  -א160

1,000 ₪  10,000 ₪  

עבודות שדרוג מע' מיזוג   2

 מבנה ציבורב

  10:30שעה  3/4/22' איום 

 בבוקר 

 170-ב 6/2022

 171-ב

1,000 ₪  17,000 ₪  

  11:00שעה  3/4/22' איום  הסדרת תנועה ביישוב 3

 בבוקר 

  ₪ 22,000  ₪ 1,500 1 -200-ג 7/2022

ליד  ולבש משמגר השלמת 4

 ם פיסאול

  11:30שעה  3/4/22' איום 

 בבוקר 

   1 -100-ג 8/2022

  1  -200-או ג

 111-א-או

1,000 ₪  13,000 ₪  

השלמת עבודות בדרך  5

 גישה לקרית חינוך 

  12:00שעה   3/4/22' איום 

 צהריים ב

  ₪ 20,000  ₪ 1,000   1 -200-ג 9/2022

המשך עבודות שיפוץ   6

 במרכז קהילתי 

  12:30שעה  3/4/22' א יום

 אחה"צ

או   1 -100-ג 10/2022

 131-א

1,000 ₪  10,000 ₪  

 :רזמכהי תנא

בודות לביצוע העפנקס הקבלנים רשום ב לןקבהמעיד שהוא רף להצעתו אישור לצהמשתתף במכרז  על .1

ר על ניכוי מס במקור נקסי חשבונות כחוק ואישול פוהעל ניוכן אישור  הנ"ל בתוקף, זמכרהא נוש

 תוקף.ב

, הצעמוה יןינ בב ש המפג, בלהבט שמופיעהבשעה   3/4/2022 'אתקיים ביום  יים לנ קבל הבהרותסיור ו .2

בסיור הקבלנים יצא סיכום אשר יועלה לאתר הרשות תחת קטגוריית המכרזים ויהווה חלק בלתי  

 . אלה שלא השתתפו בסיורעים, כולל יל המצ כלוהינו מחייב את  -סמכי המכרזרד ממנפ

עד   jann.muni.il-Handasa1@beit עצה למייל: ומדס הלמהנת ניתן לפנוהבהרות שאלות ול .3

 בצהריים .  12:00עד שעה  7/4/2022 ה' יום

  החל מיום, ממח' הגביה 15:30 שעה עד 8:30משעה  עד ה' 'אמים יבש  כוניתן לר רזחומר המכאת  .4

 . 17/4/2022 'א יום עד  3/4/2022 'א

  בטבלה לעיל שלא יוחזרו,מופיע כפי ש וםסכתתף משישלם ה ,"להנ  ז מהמכרזיםכרשל כל מ חומרהר עבו .5

 ובאם לא זכה.  רזבאם זכה במכ

 ' המכרז עלמסצ ברישום  ה"אח 15:00בשעה  17/4/2022 'א נים יגישו את הצעותיהם עד ליוםבלהק .6

ם הדפיתומים בכל , כאשר הם שלמים וחצהת המועמזכירמשרד  המכרזים ב  סגורה לתיבתמעטפה הה

 בחתימה וחותמת . 

 עד ליוםבתוקף כולל מע"מ   מכרזלכפי שמופיע בטבלה נקאית בלתי מותנית יש לצרף ערבות ב הצעהלכל  .7

16/7/2022. 

 .הבנקאית  והערבותבמיוחד רשים נדהאישורים הכל ה פו לרוצ לא שעה לא תדון בהצעדה הו .8

 ו"מ בכלמשינויים במכרז, לנהל  סלהכני ל שלבה בכולפי שקול דעת תוהזכ צמה אתועצה שומרת לעהמ .9

 ים , בין היתר בשל שקולי תקציב . ציעים שימצאו מתאימשלב עם המ

 הזכייה למציע שבמועד דה אווהעב  תא למסור אלהמועצה רשאית ולפי שיקול דעתה הבלעדי  .10

 ים .מועצה וטרם סיל או פרויקטגשת הצעתו מבצע עבודה ה

צעה אינו  שר סכום ההיותר כאבצעה ולאו דווקא הזולה הות לקבל כל שומרת לעצמה את הזכ המועצה .11

צמה את ע יב עיקרי במכלול השיקולים ואינו מחייב את המועצה, כמו כן המועצה שומרת למהווה מרכ

יה של המציע באספקלרת ו/או יכולרצינות  ו/אומנות ימה  דתלשקול בין היתר את מידוק ובות לכהז

את לצורך קביעת אחרות, וז מועצות לל המועצה ו/או בכלל מוושל המציע מ רצון וניסיון העבר תושביע

 כה במכרז. הזו

 עמו. טאו מי שהסמיך מ-המועצה וראש  חל איסור על העברת העבודות לקבלן משנה ללא אישור  .12

 ובתו:  כתש 3/4/2022 'אמיום החל כי המכרז באתר המועצה סמתן להוריד/לעיין במני .13
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 כבוד רב ב

 

___________ 
 עו"ד ראדי נג'ם  
 ית ומראש המועצה המק 
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