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 החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ

  עבוראיתור מתכננים ויועצים מכרזים פומביים ל

 "וכיכר עירונית , חניון תת"קבניין העירייה" פרויקט

  בעיר קריית ביאליק

"( מזמינה המזמינהביאליק )להלן: "הפועלת בשם עיריית קריית בע"מ החברה הכלכלית קריית ביאליק  .1

 בקריית ביאליק "החדש פרויקט בניין העירייהתכנון " מחיר עבור להגשת הצעות םמתכננים ויועציבזאת 

 .פומביהמכרז כמפורט בהסכם ובכפוף לתנאי ה ("העבודה ו/או השירות ו/או הפרויקטלהלן: ")

 להלן המכרזים נשוא מודעה זו: .2

 19/2019מכרז מס'  –מיגון  יועץ/מתכנן 2.1

 20/2019מכרז מס'  –מעטפת, חזיתות ואלומיניום  יועץ/מתכנן 2.2

 21/2019מכרז מס'  –מעליות ומערכות הסעה אנכית  יועץ/מתכנן 2.3

 22/2019 מכרז מס' –קרינה  יועץ/מתכנן 2.4

 23/2019מכרז מס'  –מיזוג אויר  יועץ/מתכנן 2.5

  24/2019מכרז מס'  – חשמל יועץ/מתכנן 2.6

  25/2019מכרז  –תקשורת יועץ/מתכנן  2.7

 26/2019מכרז מס'  – (תרטובו מערכותאינסטלציה וסנטריה ) יועץ/מתכנן 2.8

 27/2019מכרז מס'  -  Open Spaceיועץ/מתכנן חללי עבודה,  2.9

 : הערות כלליות לכלל המכרזים

י במשרדבהם  לעיין ו/או www.bec.co.ilבאתר האינטרנט בכתובת:  דלהורימסמכי המכרז ניתן את  .3

ג' מיום החל  09:00-15:00ה ,בין השעות -יית ביאליק, בימים אבא.ת. בקר 9שדרות ח"ן  החברה בכתובת:

09.07.2019.   

 . המזמינהאישור ועדת המכרזים וההתקשרויות של  טעונהעם הזוכה  ההתקשרותמודגש בזאת כי  .4

 ואשר  ,הפניהמפורט במסמכי וכבמצטבר  הסף בכל תנאי העומד מציע רק הצעה להגיש רשאי - תנאי סף .5

 .הצעות להגשת האחרון המועד עד הצעתו הגיש

, תחת כותרת מפורטים באתר האינטרנט של המזמינה תחת לשונית "מכרזים" לכל מכרז בנפרד תנאי הסף 5.1

 הנושאת את מספר המכרז.

 כנדרש.  ולאמתםלהוכחת עמידה בכל תנאי הסף במצטבר על המציע למלא את הטפסים המצורפים  5.2

  .16.07.2019,  שלישיעד ליום  office@bec.co.ilניתן לשלוח באמצעות דוא"ל  שאלות הבהרה .6

מספר טופס ההצעה המלא על כל מצורפיו, חתום בידי המציע יוגש במעטפה סגורה כשעל גביה יצוין  .7

ה -במסירה ידנית או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של החברה הכלכלית קריית ביאליק, בימים א ,מכרזה

א.ת. קריית ביאליק אצל גב' קרן אוחיון ו/או הגב' ליז ביטון  9בכתובת שדרות ח"ן  09:00-15:00עות בין הש

 )נא לוודא קבלת אישור מסירה(.

לא תדון בהצעה שתוגש  המזמינה ,15:00בשעה  20197.032., שלישייום  -המועד האחרון להגשת ההצעות  .8

  לאחר מועד זה.

אשר יפורסם באתר  בהליך פתיחת תיבת המכרזיםלהשתתף מציע אשר הגיש הצעה כאמור רשאי  .9

ן בפניו יהמזמינה ולצי ל. באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט שהאינטרנט של המזמינה

 את מועד פתיחת תיבת המכרזים. 

 יםפומבי יםמכרז הודעת - מסמך א'
 

http://www.bec.co.il/
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 האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, ואינו בא לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי .10

אלא להוסיף עליהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור  המכרז,

 במסמכי המכרז.

הצעה הנמוכה ביותר או כל ה אתאינה מתחייבת לקבל , ולא תשלם דמי תיווך או עמלה כלשהי המזמינה .11

מכרז חדש בכל  פרסםו/או ל מועדיו , לשנות אתתהיה רשאית לבטל את המכרזהמזמינה הצעה שהיא. כמו כן, 

 שלב משלבי המכרז מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל זה לא תינתן התחייבות כלשהי למציע  .12

 .א המכרזלביצוע העבודות נשו שייבחר יועץ/מתכנןעם ה כלשהו, אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה

    כנען קוואס         

  נהלת הפרויקטיראש מ        

 


