עיריית נס-ציונה ותאגיד המים והביוב "מי ציונה" בע"מ
מכרז פומבי מס'  – 1/19מש 01/2019
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בנס130/ב שלב א' בנס ציונה
עיריית נס-ציונה ותאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ מזמינים בזאת הצעות למכרז שבנדון.
ניתן לעיין ולרכוש את מסמכי המכרז באתר העירייה ,www.nzc.org.il :תחת "קישורים
שימושיים" כפתור "מכרזים" ,תמורת תשלום לעירייה בסך של ( ₪5,000אשר לא יוחזר).
איש קשר :עירית אזרק טל'.08- 9383806 :
את ההצעות יש להגיש ,במסירה אישית במעטפה סגורה עליה מצוין" :מכרז פומבי מס'  – 1/19מש
 ."01/2019את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במזכירות העירייה ,קומה ב' ,חדר ,310
רחוב הבנים  9נס-ציונה.

מועד סיור קבלנים (סיור חובה)  28.2.19 :שעה 10:00
מקום ההתכנסות והיציאה לסיור הקבלנים מחדר הישיבות בבניין העירייה קומה  , 1רחוב הבנים ,9
נס ציונה
מועד אחרון לשאלות הבהרה 10.03.19:שעה 12:00
מועד אחרון להגשת ההצעות 31.3.19 :שעה 11:00
מועד פתיחת מעטפות  31.3.19 :שעה 11:15

שמואל בוקסר

 -ראש העירייה

רינה קטיף

 -מנכ"לית מי ציונה בע"מ
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תאגיד המים והביוב מי ציונה בע”מ

1-800-800-987

www.mei-ziona.co.il

מכרז פומבי מס'  – 1/19מש 01/2019
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בנס130/ב שלב א' בנס ציונה
הזמנה להציע הצעות

עיריית נס ציונה ("העירייה") ותאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ ("התאגיד")( ,העירייה ו/או התאגיד ,לפי העניין,
יקראו להלן במכרז זה" :המזמין") ,מזמינים בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בנס130/ב שלב א'
בנס ציונה ,כמפורט בתשריטים ובתוכניות המצורפות למסמכי המכרז (להלן" :העבודה").
.1

ניתן לעיין ולרכוש את המסמכים הכוללים את תנאי המכרז ,מסמכיו ,וההסכמים שעליהם יידרש הזוכה לחתום
(להלן " -מסמכי המכרז") ,באמצעות אתר העירייה בכתובת ,www.nzc.org.il :בעמוד הבית של האתר ,תחת
"קישורים שימושיים" -כפתור "מכרזים" ,תמורת תשלום לעירייה בסך של ( ₪ 5,000אשר לא יוחזר).

.2

על המציע לצרף להצעתו את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז הנושאת את שמו בלבד.

.3

לפרטים ולעיון במסמכי המכרז ללא תשלום ,ניתן גם לפנות למשרדי אגף בינוי ופיתוח ,בבניין העירייה ברחוב
הבנים  9נס-ציונה ,בימים א'–ה' בשעות העבודה ,אצל מנהלת מדור מכרזים (טל.)08-9383806 :

.4

המציע מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש את ההצעות על גבי טופס ההצעה ולהחזיר את מסמכי
המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז .המציע יצרף להצעתו ערבות
בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז בגובה  75,000ש"ח שתעמוד בתוקפה עד ליום .31.7.19

.5

אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא ,והוא רשאי לבטל את המכרז או
חלקים ממנו על פי שיקול דעתו.

.6

סיור קבלנים יתקיים בתאריך  28.2.19בשעה  10:00היציאה ממשרד מנהל אגף בינוי ופיתוח .ההשתתפות
בסיור קבלנים הינה חובה.

.7

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז ,לרבות התוכניות והתשריטים ,החתומים ע"י המציע ב 2-העתקים ,בצירוף
המסמכים והאישורים הנדרשים ,יש להכניס למעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס'  – 1/19מש
 "01/2019את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים בלשכת ראש העיר ,קומה ב' ,ברחוב הבנים  9נס ציונה
בשעות העבודה וזאת עד ליום  31.3.19בשעה .11:00

.8

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום  31.3.19בשעה  11:15כל אדם רשאי להיות נוכח בעת
פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
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שמואל בוקסר

רינה קטיף

ראש העירייה

מנכ"ל מי ציונה בע"מ

