
 

 1911/2021מס'  ממוחשב מכרז
 פיתוח שטחים ציבוריים ורחובות  בודות ע

 ( 326לוד גני אביב )ב
 
 באמצעות מערכת המכרזים "ערים" מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הנ"ל .1

 .mashik  הממוחשבת 
 
 אפשר לקבל   04/01/2022 -החל מ   המוצע,  , לרבות תנאי המכרז והחוזה פרטים  .2

 . 02-5380302 בטל: מרכז מחוז  במשרדי "ערים"           
 

 להוריד את מסמכי המכרז לרבות התכניות מאתר החברה במרשתת  יש  
   WWW.ARIM.CO.IL   .בתהליך הורדה הכולל מילוי של פרטי המציע 

המכרזים    מערכת  באמצעות  להגיש  ניתן  המחיר  והצעת  הנספחים  כל  לרבות  המכרז  מסמכי  את 
 מילוי פרטי המציע. הממוחשבת של חברת ערים, קישור למערכת יופיע באתר החברה לאחר 

 
 חודשים( מצו תחילת העבודה.)  12 תקופת הביצוע המשוערת .3
 
 תנאי סף  .4

  
 - התשכ"ט  נאיותבעל מגיש ההצעה להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   4.1 

 , ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות באתר אחד לפי תקנות רישום הקבלנים  1969            
 .  1984 -התשמ"ד  לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(,              
 בסיווג כספי  ו  הר"מעל הקבלן המשתתף במכרז להיות רשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג        
 ג'. 200רשום ראשי סעיף  להיקפה הכספי של הצעת המציע: המתאים      
        

כמפורט במסמכי  הצהרת עורך דין על הפקדת כתב ערבות מקורי  אלקטרונית או  ערבות    צרוף  4.2 
 המכרז.

 
 המציע הינו עוסק מורשה.   4.3 

 
 נו בעל מניות או עוסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליליות שיש עמן קלוןיהמציע ה  4.4 

 השנים האחרונות.  5- ב                 
 
 10/01/2022  (תאריך )לועזי  ח' בשבט תשפ"ב )עברי (בתאריך  סיור קבלנים ייערך  .5

 גני אביב לוד.   - חניון תחנת הרכבת  מקום המפגש 11:00 בשעה          
 

הבהרות  לבקשת  אחרון  מיום    מועד  יאוחר  לא  ותנאיו,  המכרז  מסמכי  כל  לגבי  עניין  לכל  בקשר 
אלקטרוני  15:00בשעה    16.01.2022 דואר  לכתובת  העברית,  בשפה  בכתב  תיערך  הפניה   .

. michraz@arim.co.il    מהנדס "ערים". באחריות  וסמנכ"ל הנדסה  המציע יציין על בקשתו עבור
 –בטלפון  החברה    מהנדס  סמנכ"ל הנדסה ומזכירת  המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם  

 מיד לאחר שליחתה. מודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב. 02-5383333
 
היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן המצורף למסמכי   .6

ההנחה בשיעור קבוע ואחיד שתוצע מטעמו של המציע על כל אחד ואחד מהמחירים    ובניכוירז  המכ
 ומהתעריפים הנקובים באומדן הנ"ל. 

 
   13:00בשעה  1.2.2022  תאריך )לועזי( ל' אדר תשפ"ב)עברי(  תאריך את ההצעה יש להגיש עד  .7

המופיע באתר החברה בלשונית המכרז.    בקישור  mashikמערכת המכרזים הממוחשבת    באמצעות 
  להיות   העלולה,  ניסיונית  ממוחשבת  במערכת  מתנהל  שהמכרז  לו  ידוע  כי  ומסכים  מצהיר  המציע
  ידי  על   שהוזנו  והמסמכים  הנתונים  לכלל  בהתאם  תיבחן   הצעתו  כי  וכן ,  טכניות  לטעויות  חשופה
  תביעה או  /ו  טענה   כל   על  ומוחלט  מלא   באופן  מוותר  המציע ,  לעיל  האמור  כל   בשל .  בלבד  המציע

 . במכרז השתתפותו בגין עקיףאו /ו ישיר  באופן  הקשורה
 
 
   .תיה ונספחיהופי המפורט והאמור בחוברת המכרז על כל צרופ- תנאי המכרז יהיו על .8
 
 

 אין "ערים" מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .10
 

http://www.arim.co.il/
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