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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 
 1202 ינואר 21 חמישי יום         

 ה' 1202/01 מכרז 
 הקמת ותחזוקת מתקני אנרגיה סולארית בשטח שיפוט מ.מ.עספיא

 
 תנאים כלליים:

ת קבלת הצעות לתכנון וביצוע לרבות אחזקה של מעוצה מקומית עספיא  להלן: )"המועצה"(, מזמינה בזא .1
 ר שבבעלות המועצה ומצאים בתחום שיפוטה.מערכות סולאריות לייצור חשמל על גגות מבני ציבו

רשאיים להשתתף במכרז יחיד ו/או תאגיד הרשומים בישראל על פי כל דין, והעומדים במועד הגשת  .2
 ההצעות בתנאי הסף של המכרז.

עם קביעת הזוכה במכרז, ייחתם בין הרשות לבין המציע הזוכה חוזה על פי נוסח החוזה שהעתקו מצורף  .3
 (."החוזה"לתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן: למכרז זה, כחלק ב

שב המלווה על גבי חוזה ההתקשרות )לאחר שיוגשו מטעם המציע הזוכה רק חתימת המועצה והח .4
 האישורים הנדרשים וערבות הביצוע(  תחשב כקיבול ההצעה על ידי המועצה. 

 
בתוקף, לתקופה של    ₪ 000100, בסך לקיום ההצעה שתהיה צמודה למדד האחרון  המצאת ערבות בנקאית .5

 .2021/055/0עד ליום  
 

 1202/20/40 חמישיעד ליום   " ה'  1202/01מכרז פומבי " במעטפה סגורה עליה כתובאת ההצעה יש להגיש  .6
 לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה חתומה בחותמת התקבל )מחלקת הנדסה(  ,00:14עד שעה 

  .קבלנההצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תת

במשרדי  15:00 –0013:בין השעות  1022/10/28תאריך  ישיחמיום מניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל  .7
 ₪.  005,2  תמורת תשלום"( , משרדי המועצהעוספיא ) להלן:" במחלקת הנדסה המועצה המקומית 

 וספיא.מועצה עבניין הב , 0:031עהש   1202/10/28 תאריך  חמישי יתקיים ביוםחובה" " מפגש מציעים .8

בר המכרז, לרבות בירורים, פניות, הבהרות יש להפנות בכתב בלבד, לדלתא מהנדסים פרטים נוספים בד .9
בלבד באמצעות ד. אלקטרוני  14:00עד השעה  31.01.21עד ליום  04-6644381יועצים, טל מס' 

maysara@delta-engs.com  02.02.2021תשובות עד. 
 

תאם לשיקול דעתה הבלעדי של כל בההמועצה רשאית בכל שלב משלבי המכרז לבטל את המכרז, וה .10
 המועצה, ולא תהיה למשתתפי המכרז כל טענה בעניין זה.

 
הרשות רשאית לבצע חלק מהעבודה בלבד עפ"י שיקוליה והחלטתה הבלעדית , וזאת לפני חתימת החוזה או  .11

 מהמועצה . יע כל זכות לערעור או לבקש תוספות כלשהםלאחר החתימה על החוזה בלי שתהיה למצ
 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. עוספיאאין מועצה מקומית  .12
 

מכרז זה על נספחיו, מנוסח בלשון יחיד זכר מטעמי נוחות בלבד; לשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולשון  .13
 זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

 
 
 
 
 

 בכבוד רב 
 מחלקת הנדסה                                                                                                                                    

 מועצה מקומית עוספיא                                                                                                                         


