
 01/20'_מכרז מס -המועצה הדתית שדרות 
לאספקת שרותי פיקוח "( מזמינה בזה הצעות "המועצההמועצה הדתית שדרות )להלן:  .1

 ה שלאשר בסמכותובתחום שיפוטה של העיר שדרות  ותחזוקת קו עירובין עירוני
 המועצה.

 
 תנאי סף .2

כל דרישות רשאים להשתתף במכרז זה ולהציע הצעות אך ורק מציעים העונים על  
 המכרז ואשר מתקיימים לגביהם במצטבר התנאים המפורטים כדלהלן:

המציע מחזיק בכל הרישיונות הנדרשים על פי דין בכדי לעסוק במתן שירותי  2.1.1
 עירובין.פיקוח אחזקת קו 

בביצוע עבודות תחזוקה של עירובין  של חמש שנים לפחות,למציע ניסיון מוכח,  2.1.2
ידה בדרישה זו יש לצרף רשימת פרויקטים והקמת קווי עירוב. להוכחת עמ

ופירוט פרויקטים שבוצעו על ידי המציע, בחמש השנים האחרונות, בנושא 
 המכרז ורשימת רבני עיר ממליצים שקיבלו את השירותים / העבודות מהמציע.

בכל אחת משלוש השנים האחרונות  ₪א"ש  500לפחות היקף פעילות שנתית של  2.1.2
 תחזוקה והקמת עירובין. יקוח, שירותי פבביצוע עבודות 

 צירוף ערבות בנקאית, כנדרש במסמכי המכרז.  2.1.2

 השתתפות בסיור הקבלנים. 2.1.2

 

את מעטפת המכרז, ובה פרטים על המכרז ותנאיו בצירוף מסמכי המכרז, ניתן להוריד  .2
החל  /https://www.datsderot.netמאתר המועצה הדתית בשדרות, בכתובת מייל: 

 8( ועד ליום רביעי יא' בטבת תש"פ )2020לינואר  1רביעי ד' בטבת תש"פ )מיום 
 (.2020לינואר 

יערך מפגש תדרוך  בשעה ____  2020ביום ____________ תש"פ )_____ לינואר  .2
בעניין המכרז. בחדר הישיבות שבמשרדי המועצה הדתית שדרות. הנוכחות במפגש 

תדרוך הינה חובה, אי השתתפות במפגש תמנע את זכותו של מציע להציע הצעתו ה
 למכרז. לא ישתתף במפגש ספק אשר לא רכש את חוברת המכרז מבעוד מועד.

 

  את ההצעות יש להפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה הדתית ברחוב  .2
"מכרז לשירותי תחזוקה והקמת שדרות, במעטפות סגורות, נושאות ציון  8ההסתדרות 

, בהתאם לתנאי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי "01/20 עירובין מס' 
מעטפה שלא  .12:00( בשעה 2020לינואר  15תש"פ ) י"ח בטבת רביעייום  המכרז:

 תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון.
 

ת המכרז, כולו או חלקו ו/או לדחותו מכל סיבה המועצה הדתית תהא רשאית לבטל א .6
אינה מתחיבת לקבל  לפי שיקול דעתה הבלעדי )המכרז כפוף לאישור תקציבי(. המועצה

רשאית, לפי שיקול דעתה,  ר או כל הצעה שהיא. המועצה הדתיתאת ההצעה הזולה ביות
לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים. כמו כן, שמורה למועצה הדתית שדרות הזכות 

 עים במכרזימהמצכל אחד לנהל משא ומתן עם 
 

 הסף תנאי ובכללם התנאים כלל, המכרז ממסמכי חלק מהווה זה במסמך האמור .7
 .המכרז במסמכי מפורטים

 
 בו והאמור במכרז המפורטים הסף תנאי של זה ובכלל המכרז הוראות של מלא נוסח .8

 הפרסום נוסח על יגבר
 

 בכבוד רב, 
  

 הדתית שדרות המועצה 
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