
 מועצה מקומית קרית טבעון 

 05/22מכרז פומבי מס' 

 אספקת חומרים וציוד לבריכת שחייה בישוב 

 הצעות לאספקת חומרים וציוד המועצה המקומית קריית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזה 

 לבריכת שחייה בישוב קרית טבעון. 

 מיום צו התחלת עבודה הראשון כמפורט בסעיף המתאים של המפרט המיוחד.  חודשים  36משך הביצוע   .1

על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .2

1976 . 

 , בריכת שחייה חנה סנש, כתובת: חנה סנש פינת בן צבי.  0009:בשעה   25.05.2022בתאריךיתקיים   –סיור קבלנים .3

 השתתפות במפגש הבהרות הינה חובה ותנאי סף להגשת הצעה 

את מסמכי המכרז ותנאיו וכן את נוסח הסכם ההתקשרות עם הזוכה ונספחיו )להלן: "מסמכי המכרז"(, ניתן לרכוש  .4

קרית טבעון. קבלת קהל במחלקת גבייה    1שלא יוחזרו, בכתובת כיכר בן גוריון  ₪ 1000בקופת המועצה תמורת סך של 

 , ביום ד' אין קבלת קהל.16:30-18:30ג'  בין , בנוסף יום  12:30  -08:30בימים א', ב', ג' וה' בין השעות 

במשרד מנכ"ל המועצה, בכיכר בן  16:00שעה  14.06.2022את ההצעה יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים עד תאריך   .5

, קריית טבעון, במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה יש לרשום את 1גוריון 

 מספר המכרז בלבד. 

. אם יחול  שינוי  במועדים, 18:00שעה  14.06.2022תיבת המכרזים, תתקיים בישיבת ועדת מכרזים ביום ג'  פתיחת .6

 תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. 

₪ )עשרת אלפים ש"ח( לקיום תנאי   10,000המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז בנקאית, צמודה ובלתי מותנית ע"ס  .7

)כולל(. למען הסר כל  14.08.2022אשר תעמוד בתוקף מיום הגשת המכרז עד ליום  המכרז )להלן: "ערבות המכרז"(, 

ספק, הערבות הבנקאית תהיה על שם המציע עצמו. הצעה שתצורף לה ערבות על שם צד שלישי כלשהו שאינו המציע  

 עצמו, תיפסל בשל כך.  

ת ההודעה על זכייתו מאת המועצה, ימים מיום קבל )ארבע עשרה( 14תוך מציע אשר הצעתו תתקבל, ימציא למזמין  .8

ע"ס ערבות בנקאית חדשה )להלן: "ערבות הביצוע"(  שתהייה ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לקיום תנאי המכרז, 

  14סעיף יום מתום תקופת החוזה ובהתאם לנוסח המצורף לחוזה   60אשר תעמוד בתוקף עד   )עשרים אלף( ₪,  20,000

 ו זמן. למען הסר כל ספק, גם ערבות הביצוע תהיה על שם המציע עצמו. וכן יחתום על החוזה תוך אות

או סעיף מסעיפי הכמויות אשר במכרז או  \המועצה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל כל פרק ו .9

עצה, לבטל את כל המכרז, הן לפני חתימת החוזה, או לאחר חתימת החוזה, וכל זאת לפי שיקוליה הבלעדיים של המו 

 או ערעור בגין כך. \ומבלי לנמק, ומבלי שתהיה לקבלן זכות תביעה ו

 למען הסר ספק, מובהר כי על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. .10

 רכישת המכרז  הינה תנאי להשתתפות במכרז. .11

 . tivon.muni.il-merav@kiryatניתן לעיין במכרז בתאום עם אגף התפעול במייל   .12

בשקילת ההצעות, רשאית המועצה להתחשב בין היתר בכושרו של המציע לבצע את  הנדרש  במכרז. אין המועצה  .13

 הצעה שהיא.  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

 

 בברכה, 

 עידו גרינבלום 

 ראש המועצה 
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