מכרז פומבי מס' /102/30
לביצוע עבודות פיתוח ,סלילה ותשתיות

.1

החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ (להלן" :המזמינה") מזמינה בזאת הצעות להתקשרות בהסכם
מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ,סלילה ותשתיות (להלן" :העבודות") ,בהתאם לתנאים המפורטים במכרז
ונספחיו  ,הסכם המסגרת המצורף למכרז ונספחיו ,המפרטים הטכניים ,המחירון ,וכל מסמך נוסף שצורף
במסגרת הליך המכרז (להלן" :מסמכי המכרז").

.2

תקופת ההתקשרות בהסכם המסגרת לביצוע העבודות הינה  42חודשים ,החל ממועד החתימה על הסכם
המסגרת .למזמינה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בכל פעם לשנה נוספת ועד לתקופה
מקסימלית בת חמש שנים בסך הכל ,והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

.3

מטרת מכרז זה הינה לבחור שלושה זוכים שונים ,עמם ייחתם הסכם מסגרת ,ושמהם תהיה המזמינה רשאית
להזמין את ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות ,בהתאם למנגנון חלוקת העבודות בין הזוכים במכרז
המפורט במסמכי המכרז .המזמינה תהא רשאית להפחית את מספר הזוכים ,אם אין בהם כדי להבטיח את
מירב היתרונות למזמינה.

.4

הזמנת העבודות בהתאם למכרז זה ולהסכם המסגרת המצורף לו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה
ומותנית באישור תקציבי ובהעברת עבודות מאת העירייה למזמינה ,ולמציעים ,לרבות לזוכים במכרז ,לא יהיו
כל טענות לגבי היקף הזמנת העבודות ,אף אם לא תוזמן עבודה כלל.

.5

כנס משתתפים יתקיים ביום  /103202/30בשעה  3/:1/במשרדי המזמינה ,ברח' דרך יצחק רבין  ,4בניין ,A
קומה  ,4בית שמש (להלן" :משרדי המזמינה")

.6

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  7//4/41/3במשרדי המזמינה ,בין השעות  10:11-/5:11תמורת
תשלום של  ₪ 5,111כולל מע"מ .ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה:
https://www.kbsh.biz

.7

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז) ,הינו עד ליום
 4///4/41/3בשעה  /4:11את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד ,במעטפה סגורה ,לתיבת המכרזים
שבמשרדי המזמינה.

.8

המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמינה תהא רשאית לנהל
משא ומתן עם המציעים הזוכים.

.9

במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.
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