החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 05/20
החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן" :החכ"ל" או "המזמינה") מזמינה בזאת מציעים מתאימים -
קבלנים בעלי סיווג קבלני ג' 3-בענף  100אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה ,להציע
הצעות לביצוע להקמת חדר כושר מתחם תרבות פנאי וספורט ,הכול כמפורט במסמכי הזמנה זו על
נספחיה.
א .תיאור העבודות מפורט במסמכי המכרז הכוללים בין השאר :תכניות לביצוע; כתבי כמויות,
מפרטים טכניים; נספח תיאור העבודות.
ב .מסמכי המכרז יפורסמו לעיון באתר עיריית קריית גת ,תחת מכרזי החברה הכלכלית .את
מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  13.9.20בין השעות  9:00ל ,15:00 -במשרדי החכ"ל
ברחוב שדרות לכיש  7קריית גת תמורת תשלום בסך  ₪ 3,000אשר לא יוחזרו בכל מקרה .כל
מעטפת מכרז כוללת שני עותקי מכרז .התשלום יבוצע באמצעות המחאה או העברה בנקאית.
טלפון לבירורים 08-6811422 :שלוחה  5או .0
ג .חובת השתתפות בסיור קבלנים ביום  13.9.20בשעה  11:00ייערך סיור קבלנים ומפגש
מציעים להסברת מהות העבודות ומתן הסברים והבהרות בכל הקשור למסמכי המכרז.
נקודת המפגש היא במשרדי החכ"ל (שבשדרות לכיש  7קריית גת) .ההשתתפות בסיור היא
חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.
ד .שאלות הבהרה תוגשנה עד ליום  12.10.20בשעה  ,14:00השאלות יופנו לחכ"ל באמצעות
כתובת הדוא"ל של מנהלת המכרזים והוא  maya@kgat.co.ilמענה לשאלות הבהרה יינתן
עד ליום  .22.10.20תשובות (בכתב בלבד) לשאלות ההבהרה תהיינה חלק בלתי נפרד מתנאי
המכרז ויובאו לידיעת המציע הפונה בצירוף העתק לכלל המשתתפים במכרז.
ה .ההצעות תוגשנה עד ולא יאוחר מיום  ,08.11.20בשעה  13:00בדיוק (להלן" :המועד האחרון
להגשת הצעות") בצירוף ערבות מכרז ושאר המסמכים שחובה לצרפם.
ו .מובהר כי לא תתקבל הצעה כלשהי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות והצעה כאמור תושב
למציע מבלי שתיפתח ותידון כלל.
ז .הוראות נוספות מפורטות במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור בהזמנה זו לבין
האמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז גוברים.
ח .אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי .כמו-כן,
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז
בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה.
יעקב אפראימוב ,יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

