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 מ "החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע
 

 5/ 1027 מכרז מספר 
 רחוב שדות ורחוב עצמונה אזור התעשייה מישור אדומים, החלפת קווי מים רחוב חרובית

 
 

מזמינה בזאת קבלת הצעות מקבלנים מ "החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע.1
אזור , רחוב שדות ורחוב עצמונה, החלפת קווי מים רחוב חרוביתעבודות ביצוע ל

  .התעשייה מישור אדומים

, מ"מע בתוספת( ₪אלף ) ₪  1,111לרכוש תמורת תשלום של את מסמכי המכרז ניתן .2
בגבעת המייסדים במישור אדומים בשעות העבודה במשרדי החברה , אשר לא יוחזרו 

 .בלבד 0025:עד  20:00שעות ב  1027ליוני  4_מיום החל , הרגילות

העונים על , (לפחות)  211ענף  2בעלי סיווג ג, רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון.3
 .הכישורים כמפורט במכרז והרשומים ברשם הקבלנים

היציאה  ,בדיוק 20:00: בשעה   1027ליוני  22_ביום סיור קבלנים באתר יתקיים .4
מ בגבעת המייסדים מישור אדומים "החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בעממשרדי 

 .חובת השתתפות בסיור למשתתפי המכרז –

שלושים ) ח "ש 31,111בצירוף ערבות בנקאית בלבד בסכום של  יש להגיש את ההצעות .5
 . 12//1027/עד  הערבות תהיה בתוקף( ח"אלף ש

ד על ידי הכנסת המעטפה לתיבת אישית בלבכנדרש במכרז יש להגיש במסירה  .6
   .24:00 עד השעה  25//1027/עד יום  המכרזים במשרדי החברה

 . על ידי ועדת המכרזים 27:00בשעה  _1027ליוני  /2_ביום תיבת המעטפות תיפתח .7

החברה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים השונים לגבי תנאי ההצעה לפני קבלת .8
 . ההחלטה בדבר הזוכה במכרז

או /להפעילו מכל סיבה שהיא ולא  וא/רה שומרת לעצמה את הזכות לבטל המכרז והחב.9
או להפסיק ביצוע העבודות /או לבצעו בשלבים ו/לצמצם את העבודות נשוא המכרז ו

 .והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי

 ם על פי שיקול דעתההחברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את המכרז בין מספר מציעי.11
 .הבלעדי

לרבות כל המסמכים , הזוכה במכרז מתחייב  לחתום על הסכם ההתקשרות עם החברה.11
 .שתישלח לו בדואר רשום, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך הודעת הזכייה, המצורפים לו
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