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 11315-165-פיתוח שטח ירוק 

עיריית סח'נין מכריזה בזה על רצונה לקבל הצעות מקבלנים רשומים בשיטת המעטפה 
 בסחנין :  הנ"לעבודות ההסגורה לביצוע 

 על המשתתף לעמוד, בין היתר, בתנאים שלהלן:
כחוק. יש לצרף להצעה אישור להיות עוסק מורשה, יחיד או תאגיד ולנהל ספרים  .1

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 
וכן אישור לצורך ניכוי מס  1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 בתוקף.

להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  .2
. יש לצרף להצעה רישיון קבלן לעבודות 1ג ובסיווג 222 , סמל1969 –תשכ"ט 

 הנדסה בנאיות בתוקף.

. יש לצרף להצעה המלצות הנ"לעבודות הלהיות בעל ניסיון מוכח בתחום  .3
ואישורים המוכיחים זאת ככל שיש לרבות רשימת פרויקטים שביצע כולל פרטי 

 המזמינים.

. מסכום הצעתו כולל מע"מ 5%בשיעור לצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית  .4
שהוא  ובהתאם לנוסח שבמסמכי המכרזהערבות תהיה מחשבונו של המשתתף 

לצרף להצעה  חובה. )כולל(   2/1/2020והיא תהיה בתוקף עד ליום נוסח מחייב, 
. ערבות שלא צילום שיק או אישור בנק בדבר פרטי החשבון ממנו נמשכה הערבות

 תמלא אחר התנאים הנ"ל תיפסל.

ייערך סיור קבלנים באתר. המפגש  2229:בשעה  20205/11/ בתאריך  שלישי וםבי .5
יהיה במשרדי מחלקת ההנדסה. קבלן שלא ישתתף בסיור יהיה מנוע מלהעלות כל 

 טענה בכל הקשור למצב בשטח או כל מידע אחר שנמסר לקבלנים בסיור.

 כתנאי להתחלת הביצוע באחריותו של הקבלן הזוכה להעסיק מטעמו .6
נדס ביצוע ומנהל עבודה מוסמך, ההתחשבנות עם העירייה תתבצע אך מה

, הקבלן ימסור את פרטיהם של מהנדס הביצוע ומנהל ורק דרך מהנדס
העבודה עם חתימתו על החוזה לרבות כתובות דואר אלקטרוני,פקס, מס' 

 נייד ופרטים אחרים לצורך משלוח מכתבים ו/או מסמכים.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במחלקת ההנדסה של העירייה בשעות העבודה  .7
שלא יוחזר. יש לצרף להצעה העתק ₪  004הרגילות של העירייה תמורת סכום של 

 .מן הקבלה בדבר רכישת המכרז

בכתובת  ניתן לעיין במסמכי הפניה קודם לרכישתם  באתר האינטרנט של העירייה  .8
www.sakhnin.muni.il  שרדי מחלקת שפ"ע.במאו 

  את ההצעות חתומות ובצירוף כל המסמכים יש להגיש במעטפה סגורה לידי מנכ"ל  .9
    עד השעה  20206/04/ בתאריך חמישי העירייה במשרדו בבניין העירייה וזאת ביום      
 .ה תהיה אישית ולא באמצעות הדוארהמסיר בצהרים  13:22      

עירייה בין יתר שיקוליה את ניסיון העבר של מלבד העמידה בתנאי המכרז תביא ה .12
 המשתתף ואת ניסיונו בביצוע עבודות דומות בכלל ועבור העירייה בפרט.

 האמור לעיל בא להוסיף על האמור בחוברת המכרז. .11

או לשלוח בקשת הבהרה   246787427לבירורים נוספים ניתן להתקשר לטלפון   .12
 sammer@sakhnin.muni.ilאו למייל:  6787427-24לפקס 
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