
 -נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז 
  16/2021' מס מכרז )מסגרת( פומבי

 פסולת גזם וגושיתלאיסוף ופינוי 
 עארה  -מועצה מקומית ערערה משטח השיפוט של 

 

יצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם מזמינה בזאת הצעות מחיר לבעארה  -מועצה מקומית ערערה  .1
 או/ו "העבודות" ו/או "מועצהה" –עארה )להלן -מועצה מקומית ערערה משטח השיפוט של וגושית 

 , בהתאמה(."המכרז"
 

 

)שלא יוחזרו( במשרדי  ש"ח 3,000 בסכום של 06/07/2021 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום .2
 .  077-3624300, טלפון: 15:00עד  08:30המועצה בערערה, בשעות 

 
חן  המכרז יש לבצע בהעברה בנקאית לחן המועצה, מוטב מועצה מקומית ערערה, את התשלום עבור .3

מההעברה או  בפרטי ההעברה. העתק 16/2021עם פירוט מספר המכרז , 10-906-444900/44מספר 
 .לקבלת מסמכי המכרז לצורך הגשה  ara.muni.il-ruwayday@araraל הקבלה, יועבר לאימיי

 
התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול מובהר בזאת כי 

 מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.   המכרז מכל סיבה שהיא.
 

עות פנייה בכתב בלבד, במייל באמצמנכ"לית המועצה, פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל  .4
ara.muni.il-ruwayday@arara  .  

 

)עשרים וחמישה אלף  ₪ 25,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של  .5
הצעה בה ; 13/10/2021אשר תהיה בתוקף עד לתאריך לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז,  ,שקלים(

 .ידי ועדת המכרזים-על לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון
 
 

רשאית  מועצהאו כל הצעה שהיא. הו/מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  מועצהאין ה .6
להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור 

 .מציעעם ה מועצהניסיונה הקודם של ה
 

 ישותמשפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו  ישותמציע שהוא  .7
משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל 

 ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 

משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע )בעלים  ישותמציע שהוא  .8
 ו שותף( הגיש את הצעתו למכרז.ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/א

 

תהא רשאית  מועצה. הלבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמהאו /רשאית לבטל את המכרז ו מועצהה .9
)הן ביחס  פסולת הגזם והגושיתלפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים לפי אופי איסוף ופינוי 

ורי הפינוי(, והכל בהתאם לשיקול דעתה והן ביחס לאז , הן ביחס לאופי הפינוייםלכמות הפינויים
 .מועצההבלעדי של ה

 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( תוגש  .10
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת 

 ידי המציע.-וחתומה על
 

עד  13/07/2021ביום  מועצהה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים בבניין הההצע
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. .15:00השעה 

 

חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל,  .11
  מועצה.ידי ה-שידונו עלייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז 

 

 
 

 עו"ד מודר יונס,                
 עארה  -ראש המועצה מקומית ערערה                 
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