החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ
מכרז פומבי מספר  14/2018לאספקת והתקנת גדר מוארת עם חיפוי גרפיקה
מודבק במתחם ה 1,000-בראשון לציון
בכל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להפך.

 .1החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ (להלן" :החכ"ר") מזמינה בזאת
הצעות מקבלנים במכרז פומבי לאספקת והתקנת גדר מוארת מדברת
מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת עם חיפוי לוקובונד ומדבקה עם גרפיקה
במתחם ה 1,000-בראשון לציון.
 .2פרק הזמן לביצוע העבודות הנו  60ימים קלנדריים ,שתחילתם ביום שינקב
בצו התחלת העבודה .הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .3רשאים להגיש הצעות מציעים העונים על כל תנאי הסף המפורטים באתר
החכ"ר בכתובת  .www.chakar.co.ilלא ניתן להגיש הצעות במשותף.
 .4את מסמכי המכרז ,ניתן יהיה לרכוש ,החל מהמועד בו ייערך סיור
הקבלנים ,כמפורט בסעיף  5להלן ,ועד ליום א' ה( 10/6/208 -כולל),
במשרדי החכ"ר (רחוב ירושלים  ,2ראשון לציון) ,בקומה  ,6אצל הגב' מירי
חלפון ,מנהלת לשכת מנכ"ל ,בימים א' – ה' ,בין השעות ,16:00 – 08:00
בתמורה לסך של  1,000ש"ח (בתוספת מע"מ) לפקודת החברה הכלכלית
לראשון לציון בע"מ ,אשר לא יוחזר בשום מקרה.
 .5סיור קבלנים במשרדי החכ"ר בכתובת הרשומה מטה וייערך ביום א'
ה , 27/5/2017-בשעה .09:00 :נוכחות המציעים בסיור הקבלנים חובה.
לבירורים יש לפנות למהנדס בניה ציבורית מר מאיר חזוט בטלפון 073-
 2668000או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת .meirh@hacalcalit.co.il
 .6על המשתתף לצרף להצעתו ערבות אוטונומית לטובת החכ"ר בסך של
 100,000ש"ח ,כשהיא צמודה למדד תשומות הבנייה ,וזאת להבטחת קיום
התחייבויותיו בהתאם להצעתו.
 .7את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית ולהכניסם לתיבת המכרזים בקומה 6
במשרדי החכ"ר (לא לשלוח בדואר) ברחוב ירושלים  2ראשון לציון,
במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס'  ,"14/2018וזאת עד ליום א',
ה 17/6/2018-בשעה 16:00 :בדיוק .הצעות שלא תוכנסנה לתיבת
המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים יפסלו ולא יכללו במניין ההצעות.

 .8בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זאת לבין האמור במסמכי
המכרז ,האמור במסמכי המכרז יגבר.
 .9החכ"ר אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
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