
 

 

 

 

 

 

 

 11/2021החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ מכרז מספר  

לביצוע הקמת  החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות מקבלנים  .1

 מישור אדומים.מבנה בידוק לרבות התקנת מעברים מהירים )ביומטריים( באזור התעשייה 

ו/או העונים על   2-'דרוג ג  100רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון, לכל הפחות בעלי סיווג   .2

 הכישורים כמפורט במכרז והרשומים ברשם הקבלנים.

 בסמוך למחסום ,בכניסה הראשית לאזור התעשייהסיור קבלנים יתקיים   .3

 . 10:00שעה   21.11.2021תאריך ' באיום ב

 הקבלנים הינה חובה!השתתפות בסיור  .4

בצירוף ערבות )מכרז( בנקאית בלבד, בסכום  את ההצעות יש להגיש כמפורט בנוסח מסמכי המכרז,   .5

 . 01.03.2022 -₪  בתוקף עד ליום ה 131,000של 

 .4במכרז יתחרו המציעים על המחיר שיוצע בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז ומסומן ד'  .6

החברה רשאית לשקול שיקולים נוספים פרט לסכום שיוצע על ידי המציעים, לרבות שביעות רצון,   .7

 מלצות, יכולת כספית ומשאבי המציע.ניסיון, ה

  135000/10בהעברה בנקאית לחשבון מספר:  יש לשלם  ,  כולל מע"מ₪   1,500  מכרזהמחיר חוברת   .8

יש לציין מספר    מעל שם החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"  בבנק לאומי  905סניף:    ,

   המכרז.

מסמכי מסמכי המכרז.    כתובת למשלוח  ולצרף  dikla@parkedom.co.ilאת הקבלה יש לשלוח למייל :   .9

הקבלה למסמכי  את  יש לצרף  כתובת שצורפה לקבלה.    שעות ל  48  המכרז יועברו לשולח תוך  

 הגשת המכרז.

ידי הכנסת המעטפה  ,יש להגיש במסירה אישית בלבד  את מסמכי המכרז .10 יירשם    על  מספר עליה 

עד השעה   7.12.2021בתאריך:  '  גלא יאוחר מיום    ,לתיבת המכרזים במשרדי החברה  11/2021המכרז,  

16:00  . 

 על ידי ועדת המכרזים.   17:00בשעה  7.12.2021 :בתאריך 'גתיבת המעטפות תיפתח ביום  .11

נהל משא ומתן עם המציעים השונים לגבי תנאי ההצעה לפני קבלת ההחלטה בדבר להחברה רשאית   .12

 הזוכה במכרז.  

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל המכרז ו/או לא להפעילו מכל סיבה שהיא ו/או לצמצם את   .13

העבודות נשוא המכרז ו/או לבצעו בשלבים ו/או לפצל העבודות בין מספר קבלנים ו/או להפסיק ביצוע  

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

הזוכה במכרז מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות עם החברה, לרבות כל המסמכים המצורפים לו,  .14

 . אלקטרונילא יאוחר משבעה ימים מתאריך הודעת הזכייה, שתישלח לו בדואר 

     www.parkedom.co.ilל החברה :את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר האינטרנט ש .15

 15.11.2021תאריך  ב  ' בהחל מיום 

 dikla@parkedom.co.ilאו במייל  02-5353606שאלות ופרטים נוספים :  .16
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