
  
 
 

 חתימת המציע: ______________

מכרז פומבי  הודעה על פרסום
 1007מספר 

 

)להלן: " המכללה האקדמית לחינוך ,המכללהחמדת הדרום  מזמינה בזה ספקים העומדים בתנאי המכרז  "(
ובתנאים המפורטים  והכל, להקמת גדר במתחם המכללהלהגיש הצעות   במסמכי המכרז. באופן 

 רכישת המכרז:
יידרש  ניתן לרכוש את המכרז 10/10/2019החל מיום  נוסח הסכם עליו  , לרבות  והמסמכים הנלווים אליו

,  ₪ 500הזוכה במכרז לחתום, תמורת תשלום של  ) יוחזרו ן )שלא  קומה אודם במשרדי מנכ"ל המכללה בבניי
נגב, 1מינוס  ן במתחם המכללה אשר בקרית החינוך במועצה אזורית שדות  ן 'ה-'א :הימים בי  :השעות ובי

בנ .8:30-15:30 ניתן לפנות לטלפון מסמכיושא רכישת לבירורים   .08-9937660: המכרז 
יוחזר מכל מסמכי המכרז הינה תנאי להגשת הצעות. התשלום עבור  מסמכי מובהר כי רכישת המכרז לא 

 סיבה שהיא, גם במקרה של ביטול המכרז.
 

 תקופת ההתקשרות המוצעת:
יידרש  עבודות הקמת הגדרהזוכה  ממועד החתימה על ההסכם  יום 28בתוך וזאת, במתחם המכללה  לבצע את 

 המצ"ב למסמכי המכרז. 

 עיון במסמכי המכרז:
ן  כאשר הפרסום  https://www.hemdat.ac.il :שכתובתו המכללהבאתר האינטרנט של  במסמכי המכרזניתן לעיי

ן בלבד ואין להגיש הצעות על באתר   מסמכים מאתר האינטרנט.נועד לצרכי עיו
 

 :)ערבות המכרז( ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
ו ₪,  25,000בגובה של  אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית להבטחת קיום התחייבויותי

. 1נוסח הערבות חייב להיות בנוסח כפי שמופיע בנספח . להצעתו במכרזבהתאם   למסמכי המכרז
 

 :הקבלנים סיור
י מול סמנכ"ל תפעול במכללה  :  –ניתן לתאם סיור בשטח באופן פרטנ יורם אלעזרי, בטלפון  .054-9007236מר 

ין כי המשתתף הינו נציג מוסמך  כל משתתף חייב להצטייד בתעודה מזהה וביפוי כח חתום ע״י עו״ד שבו יצו
 של המציע. 

 שאלות מציעים:
ו/או שאלות הבהרה  , לידי ניתן להעביר שאלות טכניות  במייל:  מנהלת לשכת מנכ"לעל מסמכי המכרז

asnatty@hemdat.ac.i l  10:00בשעה  24/10/19עד ליום.  . יענו שאלות שיועברו לאחר המועד האמור לא 
עד למועד האמור.  חובה על המציעים לוודא כי שאלותיהם התקבלו, 

 הגשת ההצעות:
יש למסור ידניתאת ההצ  , ) ן לערוך שינויים במסמכי המכרז )אי  עות, על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז 

)לא לשלוח בדואר( בלבד ן בלשכת  מצויהה לתיבת המכרזים   1מינוס קומה  אודם,מנכ"ל המכללה בבניי
נגב ז פומבי במעטפה סגורה עליה ירשם: ״מכר במתחם המכללה אשר בקרית החינוך במועצה אזורית שדות 

ן  .12:00בשעה  31/10/19עד ליום  1007מס׳  מסמכים שיימסרו לאחר המועד לעיל, יפסלו ולא יכללו במניי
ו ע״י   המכללה.ההצעות שידונ

 

 :ניהול מו"מ
לתקנות חובת המכרזים  12המכללה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים וזאת, בהתאם לאמור בסעיף 

, ת גבוהה(  . 2010ש"ע )התקשרויות של מוסד להשכלה 

 ועדת המכרזים

 
 מכללת חמדת הדרום

 

https://www.hemdat.ac.il/
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