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.1

החברה הכלכלית ,מזמינה הצעות מחיר לביצוע עבודות אחזקת שטחי גינון( .להלן" :העבודה/העבודות").

.2

את מסמכי המכרז ,הכוללים את נוסח ההסכם ונספחיו שהמציע הזוכה (להלן":הקבלן") יידרש לחתום עליו
בשינויים המתחייבים לאחר הליכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי החברה ,כתובת :אלשוהדא  ,1כפר קאסם ,בימים
א'  -ה' בין השעות  10:00ועד  ,13:00תמורת סך של  1,000ש"ח (אלף ש"ח) .הסכום לא יוחזר .ניתן לעיין
במסמכי המכרז קודם לרכישתם במשרדי החברה ולא ניתן לצלמם .רכישת מסמכי המכרז מהחברה ,מהווה תנאי
סף להגשת הצעה.

.3

מפגש מציעים וסיור בשטח לקבלת הבהרות (להלן" :מפגש") יתקיים ביום שלישי תאריך ,1.5.2018
שעה  ,10:30במשרדי החברה .סיור בשטח ייערך רק בחלק מהמקומות המיועדים לביצוע העבודות.
השתתפות נציגי רוכשי מסמכי המכרז במפגש ,הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה.

.4

משתתף אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות ו/או מבקש הבהרות למסמכי המכרז ,יפנה לרגב ,מנהל הפרויקטים
של החברה ,בדוא"ל ,regev@qec.org.il :וליועץ החברה ,בדוא"ל ,office@ecostar.co.il :ויפרט בפנייתו את
מהות הסתירה ו/או אי הבהירות שנתגלתה ,בהתאם לאמור במסמך א' ,סעיף  ,3ס"ק .3.2
על פניית המציע להתקבל בחברה לא יאוחר מיום חמישי תאריך  3.5.2018שעה .12:00

.5

מגיש הצעה ,יצרף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות ,בנוסח מסמך א' 1המצורף להלן ,לפקודת החברה
הכלכלית כפר קאסם בע"מ ,אוטונומית ,בלתי מסויגת ,על שם המציע בלבד ,על סך ( ₪ 25,000עשרים וחמש
אלף  )₪בתוקף עד תאריך  15.8.2018כולל.

.6

את ההצעה ,בצירוף כל מסמכי המכרז ,פרוטוקול המפגש ,מסמכי תשובות/הבהרות שישלחו למשתתפים ,וכל
צרופותיו של המציע ,יש להכניס למעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי ,בשני עותקים מלאים  -עותק מקור
חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע ,אליו יצורף מסמך הערבות בנקאית במעטפה
נפרדת ,ועותק נוסף  -צילום כל מסמכי עותק המקור לאחר חתימת מורשי החתימה ,כולל צילום מסמך הערבות
הבנקאית ,יש למסור לנציג/ת החברה ,לקבל על המעטפה חותמת וחתימת נציג/ת החברה ,שירשמו על המעטפה
את התאריך ושעת המסירה ,ולהפקידה בתיבת המכרזים ,לא יאוחר מיום שלישי תאריך  8.5.2018שעה
15:00

.7

ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ,תתקיים ביום שלישי תאריך  8.5.2018שעה 16:05
נציגי המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים ,במועד פתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים.

.8

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