בס"ד

המועצה הדתית כפר יונה

מכרז מס'  07/21הארכת מועד הגשה
לביצוע עבודות חפירת קברים לפי דרישה ו/או צורך בבית העלמין

הארכת מועד הגשה
כהמשך להזמנת מציעים להצעת הצעות למכרז הנ"ל  ,מודיעה המועצה הדתית כפר יונה על הארכת מועד
ההגשה עד לתאריך  , 12.8.21יתר תנאי המכרז לא השתנו ולהלן עיקריהן :
המועצה הדתית כפר יונה מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות חפירת קברים לפי דרישה ו/או
צורך בבית העלמין ,כמפורט בתנאים הכלליים  ,במפרטים הטכניים ובכתב הכמויות.
 .1את החומר להגשת ההצעות ניתן לקבל במשרדי מזכירות המועצה הדתית רחוב הרצל  , 12כפר
יונה .
 .2על המציע לקרוא ולבדוק את כל תכולת תיק המכרז ולהודיע על הסתייגויות ו/או הערות בטרם
יגיש הצעתו.
 .3המציעים יחתמו בחתימתם ובחותמת על כל דף מדפי הצעתם ויכניסו הצעתם למעטפה סגורה ,על
המעטפה לא יירשם רישום כל שהוא.
 .4הגשת ההצעות למכרז זה תהיה עד ליום ה' ד' תמוז תשפ"א 12.8.21 ,ועד השעה 13:00
במשרדי המועצה – רח' הרצל  , 12כפר יונה ,ההצעות ימסרו ידנית ,לא יתקבלו הצעות
בדואר/בפקס/בדוא"ל.
 .5ההצעה תהיה תקפה עד לתאריך  1/12/21ותכלול :
 5.1תנאים כלליים ,תכניות ,מפרטים וכתבי כמויות עם מחירי הקבלן חתומים במלואם על ידי
המציע.
 5.2קבלן רשום בענפי בנייה  ,שיפוצים ו/או פיתוח ועבודות עפר או בעל רישיון לעסוק
כקבלן שירות ,כמשמעותו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-
או עוסקים מורשים לעניין מע"מ היכולים להציג בכתב ניסיון מוכח בביצוע העבודות
נשוא מכרז זה בעבור מועצות דתיות או חברות קדישא
 5.3אישורי ניהול ספרים ופנקסי חשבונות.
 5.4צ'ק בנקאי או ערבות כמפורט להלן.
 .6אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .7המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור לביצוע את כל העבודה או חלקים ממנה או לבטל חלק
מסעיפי הביצוע ו/או לפצל את העבודה בין המציעים השונים ו/או לבטל את העבודה ו/או לבצע
את העבודה בשלבים בהתאם לשיקוליו הבלעדיים ולתקציבים העומדים לרשותו.
 .8להצעה יצרפו הקבלנים צ'ק בנקאי או ערבות בנקאית צמודה ע"ס של ( 10,000כולל מע"מ),
תוקף הערבות יהיה עד ל. 1/12/21 -
בכבוד רב
אהרון חג'ג -יו"ר
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