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לביצוע ( מזמינה בזה להגיש לה הצעות המועצה"המועצה המקומית כפר ברא )"
 ובי"ס מקיף כפר ברא. יסודי עומר בן אלח'טאב "סבי עבור עבודות הנגשה

, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין םשירות, התמורה ותנאי תשלותנאי ואופן מתן ה
המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש בבניין 

לכל מעטפת  ש"ח 1,000תמורת סך של  08.07.19בתאריך  ניש החל מיוםהמועצה 
 מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.  

 

ים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי הפרמטר
מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  אין 
בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים ו/או העבודות 

 נשוא המכרז.
 

ם, ניתן לעיין במסמכי המכרז בנוכחות נציגי המועצה ללא תשלום, קודם לרכישת
בשעות  09.07.19בתאריך  לישיש במשרדי מחלקת ההנדסה במועצה, החל מיום

 העבודה המקובלות. 
 

, מהנדס מר חאתם עאסישאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד 
לכתובת  13:00 בשעה 17.07.19בתאריך  רביעי מיום המועצה וזאת לא יאוחר

 gmail.com@hatemasiהדוא"ל: 
 

   ןהמפגש בבניי, 0011:בשעה  19.70.01בתאריך  רביעייום ביתקיים  סיור קבלנים 
 המועצה.

 

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים 
אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים.  
בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי 

 המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.
 

מציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי על ה
המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי 

 בתאריךראשון המכרז, במסירה ידנית )לא בדואר( בשני עותקים, כל זאת עד ליום 
 .במזכירות המועצהלתיבת המכרזים  14:00בשעה  21.07.19

  
 זמנים לוח

 תאריך תיאור 'מס

 08.07.19 המכרז פרסום 1
 09.07.19 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2
 17.07.19 למועצה והבהרות שאלות מועד אחרון להגשת 3
 10.07.19 סיור קבלנים 4
 21.07.19 ההצעות להגשת אחרון מועד 5
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