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 MHS-TVM-GGE-021-2017סימוכין:  

 

 

 2018/2מכרז מס' נוסח פרסום  

 

 , סלילהלביצוע עבודות פריצת כבישים

 וביצוע תשתיות

 

 אונה מערבית

 

 טבריה ,המושבהבאתר שכונת 
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 שם האתר: טבריה, שכונת המושבה

 באונה המערביתתשתיות ו , סלילהכבישים ביצועתיאור המכרז: 

מנהלת של משרד הבינוי והשיכון מזמינה בזאת קבלנים  רהמתוקף היותה חב, חברת דנה הנדסה  בע"מ

 להציע הצעות בהתאם למפורט לעיל:

 2/2018 :מס' המכרז

 המושבה, טבריהשכונת  :שם האתר

 אונה המערביתב תשתיותו , סלילהכבישים ביצוע :תיאור המכרז

סיווג קבלן כולל ענף )חובה 

 200)*( ענף  5-ג :עבודות ממשלתיות( -כוכבית 

מקום רכישת חוברת  הפניה 

 :לקבלת הצעות

,  בית פנינת יפו – , תל אביב28רחוב הרכבת , משרדי דנה הנדסה

 הסיטי.

 ₪  3,000 :עלות החומר למכרז

עם כביש  768במפגש כביש  ,אתרב 12:30בשעה , 17/04/2018 )מקום ומועד(:סיור קבלנים 

 .)כביש הכניסה למושב הזורעים( מזרחית לצומת פוריה 7688

 27/04/2018 מועד אחרון להגשת שאילתות

 .חודשים 18 :תקופת ביצוע

מקום ומועד אחרון להגשת 

 :הצעה

רחוב  ,הנדסהבצהריים במשרד דנה  12:00בשעה  07/05/2018

 , בית פנינת הסיטי.יפו –, תל אביב 28הרכבת 

 

רשאים להשתתף רק מציעים העונים על הדרישות: "תאגיד רשום כדין במדינת ישראל",  סיווג הקבלן  1

 , המוכרים לעבודות ממשלתיות )כוכבית(.200)*( ענף  5-ג –"ענף" המצוין  -הנדרש ב

רחוב הרכבת בע"מ, בכתובת  את חומר המכרז ניתן לקבל במשרדי חברת ניהול הפרויקט, דנה הנדסה 2

-10:00השעות  בין 30/04/2018 ועד ליום 15/04/2018 םהחל מיו יפו -ל אביב , בית פנינת הסיטי ת28

 3,000ובכפוף להצגת שובר תשלום ע"ס של  5661266-03 פוןבטל רצוי בתאום טלפוני מראש , 15:00

 של משרד הבינוי. 4-05036-0בבנק הדואר לחשבון מס'  השובר ישולם)שבכל מקרה לא יוחזרו(   ₪

אתר בו עתידה לקום ב 12:30בשעה , 17/04/2018בתאריך הסברים יינתנו גם בסיור קבלנים חובה  3

פוריה )כביש הכניסה למושב הזורעים( מזרחית לצומת  7688עם כביש  768השכונה. במפגש כביש 

 השתתפות בסיור הקבלנים לכל אורכו הינה חובה. )לכיוון בית החולים פוריה(.

את ההצעה יש להכניס לתיבת קבלת ההצעות במשרד דנה הנדסה בע"מ בכתובת המצוינת בשורת  4

מקום ומועד אחרון להגשה עד למועד האחרון המצוין בשורה זו. הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים 

 להגשת ההצעות לא תידון.במועד האחרון 

אלף שלוש מאות ושבעים  )ובמילים ₪ 370,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס של  5

 .07/08/2018 תוקף הערבות עד לתאריך .שקלים חדשים(

יום מהמועד  90כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע לפחות  6

 ההצעות.האחרון להגשת 

קבלן שלא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל, ו/או המפורטים בחוברת הפניה לקבלת הצעות מחיר,  7

 המכרזים.הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון בוועדה 


