
 

 

 חברה כלכלית בנימין בע"מ                                                 
 10/20מכרז פומבי מס'                                     

 בית כנסת "שירת גלעד" ביישוב טלמון לביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס            
 

עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין  ( היא תאגידהחברה-חברה כלכלית בנימין בע"מ )להלן
לביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס בית כנסת "שירת גלעד" (. החברה מזמינה בזאת הצעות המועצה-)להלן

 הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.ביישוב טלמון 
 

במשרדי  ללא עלות לקבלאת מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן 
, בימים 90627( משרדי החברה-)להלן 1באזור תעשיה שער בנימין בניין בית הערבה, קומה החברה הנמצאים 

 וכמו כן בסיור הקבלנים הקבוע במועד שיפורט להלן. 14.7.20, החל מיום 15:00-09:00ה' בין השעות  –א' 
מספר חשבון , הלאום 321דיסקונט, סניף  בנקלחשבון  ב העברה בנקאית בלבדהרכישה תתבצע באמצעות 

 ., על שם חברה כלכלית בנימין בע"מ154269737
 

 .ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, במשרדי החברה כאמור לעיל החל מהתאריך האמור
 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין 
", בית כנסת "שירת גלעד" ביישוב טלמון לביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס 10/20מכרז פומבי מס' "

 .12:00בשעה  28.7.20ולהכניסן לתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום 
 

 באתר בית הכנסת רחוב יהושוע בן נון שכונת נווה 12:30בשעה  14.7.20סיור קבלנים שאינו חובה יערך ביום 
 טלמון, ישוב טלמון.  

 
לאתר האינטרנט של המועצה האזורית מטה בנימין  )ככל שיהיו כאלה( החברה תעלה מסמכי שינויים והבהרות

( תחת לשונית "מכרזים" וכל מציע יצרפם להצעתו אתר המועצה-)להלן  /https://binyamin.org.il בכתובת
 חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.כשהם 

                                                                                                                                                                                   
יודגש ויובהר כי האחריות לוודא כי החברה פרסמה מסמכי שינויים והבהרות באתר המועצה כאמור 

 חלה על המציע בלבד ולא תישמע כל טענה ממציעים בקשר עם כך.
 

 :תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כדלקמן
 

  המשתתף רשום במועד האחרון להגשת הצעות בפנקס רשם הקבלנים בישראל, תחת רישום ראשי
, בהתאם לתקנות רישום לפחות 1( בסיווג ג'200בענף פיתוח ) או לפחות 1(, בסיווג ג'100בענף הבניה )

 . 1988-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח
  ועד למועד הגשת הצעתו במכרז בביצוע של לפחות שתי עבודות  2015סיים לבצע, בין השנים

 כל עבודהלפחות,  ₪ 200,00שתי עבודות בניה/שיפוץ, עבור גוף ציבורי בהיקף של  אופיתוח/תשתית 
)לא כולל מע"מ(. יובהר כי ניתן להציג עם עבודה אחת של פיתוח תשתית ועבודה אחת של 

 בניה/שיפוץ. 

  להלן ולנוסח המצורף למכרז. 5צרף ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 

 .בעת תעודת עוסק מורשה כדין 
 

 ייגבר האמור במסמכי המכרז. -רה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרזכל סתי
 02-9977239לי חן חלפון בטלפון פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל 

 בכבוד רב,                                                       
 ישראל גנץ                                                                                                         

 יו"ר הדירקטוריון                                                        

https://binyamin.org.il/

