שם האתר :שכונת מורדות מערביים – אבו גוש
תיאור המכרז :ביצוע עבודות פיתוח שלב א'
חברת עמק איילון ניהול תשתית ופרויקטים בע"מ מתוקף היותה חב' מנהלת של משרד הבינוי והשיכון
בשיתוף עם תאגיד המים והביוב מאבו גוש – חברת הגיחון בע"מ  ,מזמינה בזה קבלנים להציע הצעות בהתאם
למפורט לעיל:
מס' המכרז

מכרז פומבי 9982-2022

שם האתר

אבו גוש  -מורדות מערביים

תיאור המכרז

ביצוע עבודות פיתוח שלב א'

סיווג קבלן כולל ענף (חובה כוכבית  -עבודות
ממשלתיות)

ענף ( 200כבישם ועפר ) בסיווג ג'  4המוכר לביצוע עבודות
ממשלתיות.

מקום קבלת חוברת הפניה לקבלת הצעות
וחומר נלווה

החל מה  13/06/2022ועד  14/07/2022במשרדי עמק איילון
ברמת בית שמש  ,רחוב זכריה הנביא  ,2בין השעות 9:00-
.15:30
נא לתאם טלפונית לפני הגעה במספר . 02-3750177
החומר למכרז יהיה זמין גם באתר www.tendersco.com
ונדרש להירשם בחברה.

עלות החומר למכרז כולל מע"מ

ללא עלות

מפגש מציעים חובה  :מיקום +מועד

המפגש יתקיים במשרדי עמק איילון באתר רובע ד' – רחוב
זכריה הנביא  2רמת בית שמש ב29/06/2022 -
בשעה 11:30
ניתן לשלוח שאלות לכתובות מייל
natalyg@ayalon2000.co.il:
ronl@ayalon2000.co.il
RuthiE@Ayalon2000.co.il
עד ה04/07/2022 -
תשובות יועלו לאתר החברה ולאתר עד ה06/07/2022 -
העדכונים והתשובות יועלו גם לאתר www.tendersco.com

תקופת ביצוע

 18חודשים קלנדריים ממועד הוצאת צו התחלת עבודה,
כמפורט במסמכי המכרז.

ערבות מכרז

על המשתתף לצרף להצעתו ערבות ,בלתי מותנית,
אוטונומית ובלתי חוזרת בסך ( ₪ 190,000במילים  :מאה
ותשעים אלף  ) ₪בתוקף עד ל25/10/2022-

מקום ומועד אחרון להגשת הצעה

 18/07/2022עד שעה  12.00במשרדי עמק איילון מנהלת אתר
רובע ד' בבית שמש –בכניסה לאתר ליד רחוב זכריה הנביא 2

 .1רשאים להשתתף רק מציעים העונים על דרישות "סיווג הקבלן הנדרש" ב"ענף" המצוין והמוכרים
לעבודות ממשלתיות (כוכבית) בסיווג המצויין ,צירפו להצעתם ערבות מכרז בנוסח ובתנאים שבמסמכי
המכרז והשתתפו בכנס המציעים.
 .2מובהר ומודגש בזאת ,כי אין בפרסום המכרז ,ו/או בכל הליך על פיו ,לרבות משלוח הודעת זכייה ,כדי
לחייב את חברת ע מק איילון ,או כל מי שמטעמו היא פועלת ,וכן כל מי מטעמה ,בכל צורה או אופן שהוא,
אלא רק אם בתנאי ולאחר שייחתם על ידי חברת עמק איילון הסכם בינה לבין המציע הזוכה ,וכי אף מציע
לא יהא זכאי לשום פיצוי מכל סוג ומין שהוא אם בסופו של יום לא ייחתם הסכם עמו ,מכל סיבה שהיא.

 .3עותק לעיון בלבד של מסמכי המכרז יהיה זמין החל מתאריך  19/07/2022ובתיאום מראש ,במשרדי החברה
המנהלת ברמת בית שמש .בנוסף ,ניתן לעיין במסמכי המכרז ובאתר החברה שכתובתוwww.emek- :
ayalon.com
 .4את ההצעה יש להכניס לתיבת קבלת ההצעות במקום ובמועד האחרון המצוינים לעיל .הצעה שלא תהיה
בתיבת המכרזים עד המועד האחרון להגשת ההצעות לא תידון.
 .5כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע  90יום ממועד האחרון להגשת
ההצעות.
 .6במקרה של סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז – יגברו הוראות מסמכי המכרז.

