
  חברה כלכלית בנימין בע"מ
 27/22מס'   מכרז פומבי
 

 נוה צוף -ספר "גופנה" -:שיפוץ )חידוש מבנה( ביתלעבודות
 

)להלן בע"מ  בנימין  כלכלית  מטה  החברה-חברה  האזורית  המועצה  של  מלאה  בבעלות  עירוני  תאגיד  היא   )

 . נוה צוף- "גופנה" ספר -בית שיפוץ לעבודות  הצעות   החברה מזמינה בזאת .בנימין

באתר האינטרנט של החברה בכתובת   לעיין במסמכי המכרז  תחת      /https://www.cbinyamin.org.ilניתן 

ניתן גם  כן,  -כמו  .8.05.2022:  ביום  אתר החברהמסמכי המכרז יעלו ל  .(  אתר החברה-)להלן   לשונית מכרזים

 8.5.2022החל מיום    ,קומת קרקע  בנין ערבה א.ת שער בנימין  במשרדי החברה הכלכליתלעיין במסמכי המכרז  

 

ניתן לעיין ללא תשלום כפי   )בהם  נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה  שפורט לעילאת מסמכי המכרז  ( לרבות 

לחתום של    ניתן  ,במכרז  סכום  תמורת  תתבצע    1,000לרכוש  הרכישה  יוחזר(.  לא  )התשלום  מע"מ  כולל   ₪

הלאום, מספר חשבון   321בבנק דיסקונט, סניף  הבנק של החברה    חשבוןבאמצעות תשלום בהעברה בנקאית ל 

 במסמכי המכרז. גם  , כפי שמופיע , על שם חברה כלכלית בנימין בע"מ715426973

 

ם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר  שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר ע

בלבד, תוך ציון   wordלמובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ 

. את השאלות יש להפנות  12:00בשעה    5.202222.וזאת עד ליום  ,  22/27כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס'  

 לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר.    בלבד.  LeechenH@binyamin.org.ilבאמצעות משלוח דוא"ל לכתובת:  

 

 בית הספר גופנה נוה צוף. נפגשים בשער 9:00בשעה   16.5.2022ראשון ייערך ביום  חובה סיור קבלנים
 

 שתתפות בסיור מהווה תנאי וחובה להשתתפות במכרז. הה
 

 . בדיוק 0012:לא יאוחר מהשעה   5.202226. המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום 

  לא תידון. -הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור

תשומת לב המציעים כי את כל מסמכי ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, ללא סימני זיהוי,  

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה  עליה מצוינים שם ומספר המכרז בלבד ולהגישה  

 בכתובת האמורה לעיל. 
 

 ייגבר האמור במסמכי המכרז.  -כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז

 

 . 02-9977239  בטלפון מס'  ליחן חלפון פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל 

                                                         
 בכבוד רב,                                                                                                                             

                                                כלית בנימיןהחברה הכל                                                         
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