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איגוד ערים כינרת
 באמצעות

רשות ניקוז כינרת

מכרז מס' 07/2016
לביצוע עבודות חשמל תאורה ותקשורת בחוף 

דוגה שבצפון מזרח הכינרת
מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות חשמל תאורה . 1

ותקשורת בחוף דוגה שבצפון מזרח הכינרת. העבודות 
כוללות: תשתיות חשמל, תשתיות תקשורת, לוחות חשמל, 
תשתיות תאורת כבישים, שבילים, ומתקנים - כמפורט 

במסמכי המכרז.
את טופסי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף מינהלת הכינרת . 2

שברשות ניקוז כינרת בצומת צמח, בנין מכבי אש )טל: 
04-8591910( תמורת 2000 ₪ שלא יוחזרו, החל מיום 
ראשון, 13.3.16. ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל. 
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם. 

יש לצרף להצעה את כל המסמכים המפורטים במסמכי . 3
המכרז כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות למכרז.

רשאים להשתתף אך ורק קבלנים הרשומים בפנקס . 4
270 א'- 2 ובעלי ניסיון  160 א'- 2 ו:  הקבלנים בסיווג 
בביצוע עבודות דומות בהיקף כספי של 5 מלש"ח לפחות 

בשלוש השנים האחרונות.
עם ההצעה יש להפקיד ערבות בנקאית )ערבות ההצעה( . 5

בגובה 10% מגובה ההצעה כולל מע"מ לתקופה של 90 
יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

רשות ניקוז כינרת תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה . 6
שלא תכיל את הערבות הבנקאית והמסמכים הנ"ל.

רשות ניקוז כינרת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה . 7
הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן תהיה רשות 
ניקוז כינרת רשאית להביא בחשבון במסגרת שיקוליה 
)לבחירת הזוכה במכרז(, גם שיקולים הנוגעים לניסיון 
העבר שיש לה עם המציע, )לרבות מנהלי המציע(, ככל 
שיהיה כזה, כולל בנושאים הקשורים לטיב ביצוע, עמידה 
בלוחות זמנים ו/או עמידה בהתחייבויות מהותיות אחרות.

ביצוע העבודה והיקף הביצוע מותנה בהשלמת אישורים . 8
והשגת מימון. 

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי רשות . 9
ניקוז כינרת בצומת צמח )בנין מכבי אש( לא יאוחר מיום 

ראשון 27.3.16 בשעה: 12:00
מפגש וסיור מציעים יערך ביום ראשון 13.3.16 בשעה: 10:00, . 10

הסיור יצא ממשרדי רשות ניקוז כינרת, בניין מכבי אש, 
צומת צמח. לפני סיור המציעים יתקיים מפגש מציעים 
במשרדי רשות ניקוז כינרת. ההשתתפות הן בסיור והן 
במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מחייב והכרחי 

להשתתפות במכרז. 
פרטים והסברים נוספים ניתן לקבל במשרדי אגף סובב . 11

כינרת שברשות ניקוז כינרת, טל-04-8591910

אהרון ולנסי-יו"ר 
רשות ניקוז כינרת


