עיריית קריית מוצקין  -מכרז מס' 23/19
בניית בית ספר יסודי חדש ( 18כיתות) ברחוב קדיש לוז
 .1עיריית קריית מוצקין מבקשת לקבל הצעות לבניית בית ספר יסודי חדש ( 18כיתות)
ברחוב קדיש לוז בקריית מוצקין.
 .2רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק המציעים העונים לתנאי הסף הבאים:
א .קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים בקוד סמול  100ראשי בסיווג כספי ג 4-לפחות
בהתאם ל"חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  " 1969 -ותקנותיו.
ב .קבלנים בעלי ניסיון מוכח ,בהתאם לדרישות "תנאי סף" בחוברת "תנאים למשתתפים במכרז".
ג .על המציע לצרף להצעתו קבלה על רכישת מסמכי המכרז ,אישור המעיד על ניהול
פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה ותעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף,
תעודה תקפה של רשם הקבלנים עם ציון הסמול המקצועי והסיווג הכספי ,וכן אישור
עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
 .3את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מהנדס העיר בשד' בן גוריון  80קריית מוצקין ,תמורת
תשלום של  4,000ש"ח שלא יוחזרו ,מתאריך  08.09.2019ועד לתאריך  22.09.2019שעה . 13:00
 .4על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד תשומות
הבניה ,מטעם בנק מוכר ,בגובה של ( ₪ 2,000,000שני מיליון  ,)₪בנוסח הערבות
המצורפת למסמכי המכרז ,לפקודת עיריית קריית מוצקין .תוקף הערבות יהיה עד
לתאריך .25.12.2019
 .5על המציע למלא את מסמכי המכרז ,ולהוסיף את חתימתו בכל מקום שנדרש.
 .6ההצעה ,בצרוף הערבות הבנקאית כנדרש וכל המסמכים הדרושים במכרז ,תוגש במסירה
אישית ,במעטפה מקורית עם סמל העירייה ,לתיבת המכרזים בלשכת ראש העירייה ,בשד'
בן גוריון  80קריית מוצקין ,עד לתאריך  25.09.2019שעה  13:00בצהריים.
 .7אין העירייה מחוייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .8לא יתקיים סיור קבלנים .לצורך תיאום סיור בשטח יש לפנות לאדריכל הפרויקט אריה חיון,
חב' קנפו כלימור אדריכלים בע"מ ,בטל'.04-6889754 :
 .9שאלות להבהרות ניתן להעביר למייל arie@kkarc.com :עד ליום .16.09.2019
תשובות יינתנו במייל עד ליום .20.09.2019
 .10ניתנת בזאת הודעה כי פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום ד'  25.09.2019בשעה .17:00
נא ראו בהודעה זו כהזמנה לישיבת פתיחת תיבת המכרזים.
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