המועצה המקומית – ראמה –
מכרז פומבי מס' 9/2018
עבודות פיתוח שלב ב' 2018
 .1המועצה המקומית ראמה מכריזה בזאת על הצורך שלה לקבלת הצעות מקבלנים
רשומים  ,ל עבודות פיתוח שלב ב  –2018ראמה .
 .2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מהנדס המועצה המקומית ראמה בשעות
העבודה הרגילות תמורת  , ₪ 1000אשר לא יוחזרו בכלל .
 .3ההצעות יוגשו בצירוף ערבות בנקאית בסכום של  ₪ 42,000לתקופה של  90יום
 ,מיום הגשת ההצעה  ,הצעה ללא צירוף ערבות בנקאית לא תובא לדיון בכלל .
 .4רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון העונים על הכישורים כמפורט במכרז
והרשומים בפנקס הקבלנים לענף ראשי הבנייה ( ענף  ) 200בסיווג המתאים לערך
המכרז  ,יש לצרף את כל את כל האישורים המתאימים כולל תעודת רישום בתוקף.
 .5על המציע לצרף להצעתו אישור ניהול חשבונות מס הכנסה ומס ערך מוסף בתוקף.
 .6יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה ביום שני בתאריך  15/10/2018בשעה 11:00
ויתחיל ממשרדי המועצה  .ההשתתפות בסיור חובה  ,קבלן לא משתתף בסיור לא
תובא הצעתו לדיון .
 .7המועד האחרון להגשת ההצעות במעטפה סגורה ובמסירה אישית במשרד מזכיר
המועצה והכנסתם לתיבת המכרזים הוא יום חמישי בתאריך  18/10/2018בשעה
 12:00ולא יתקבלו הצעות הנשלחות בדואר .
 .8זכותה של המזמינה לבטל כל חלק מהעבודות הכלולות במכרז ו/או לבצע את
העבודות הכלולות במכרז ו/או חלק מהם בשלבים נפרדים ועצמאיים בהתאם לשיקול
דעתה  ,ללא פיצוי כלשהו למציע .
 .9אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה אחרת .
 .10שאר ההנחיות והתנאים נמצאים בתוך מסמכי המכרז והם המחייבים לקבלן ולמועצה

בכבוד רב,
שאוקי לטיף
ראש המועצה

המועצה המקומית ראמה
מכרז פומבי מס'

( 9/2018נוסח מקוצר)

עבודות פיתוח שלב ב' 2018

המועצה המקומית ראמה מכריזה בזאת על הצורך שלה לקבלת הצעות מקבלנים רשומים
(בשיטת המעטפה הסגורה) לעבודות פיתוח שלב ב'  - 2018ראמה .
 )1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מהנדס המועצה המקומית ראמה בשעות
העבודה הרגילות תמורת  , ₪ 1000אשר לא יוחזרו בכלל .
 )2יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה ביום שני בתאריך  15/10/2018בשעה
 11:00ויתחיל ממשרדי המועצה  .ההשתתפות בסיור חובה .
 )3המועד האחרון להגשת ההצעות במעטפה סגורה ובמסירה אישית במשרד מזכיר
המועצה והכנסתם לתיבת המכרזים הוא יום חמישי בתאריך  18/10/2018בשעה
 12:00ולא יתקבלו הצעות הנשלחות בדואר .
 )4שאר ההנחיות והתנאים נמצאים בתוך מסמכי המכרז והם המחייבים לקבלן
ולמועצה

בכבוד רב,
שאוקי לטיף
ראש המועצה

مجلس الرامه المحلي
مناقصه علنيه ( 9/2018نص مختصر)
أعمال تطوير مرحلة ( ب ) 2018 -
يعلن مجلس الرامة المحلي عن رغبته بقبول عروض من مقاولين مسجلين بطريقة الظرف
المختوم أعمال تطوير مرحلة ( ب ) – . 2018
 )1يمكن شراء نماذج المناقصة من مكتب قسم الهندسة في مجلس الرامة المحلي اثناء الدوام
الرسمي مقابل  1000ش.ج .ال تعاد .
 )2تجري جولة المقاولين في مكان العمل يوم االثنين الموافق  15/10/2018الساعة
 11:00التجمع في المجلس المحلي  .االشتراك في الجولة اجباري .
 )3الموعد األخير لتقديم االقتراحات وبالظرف المختوم لصندوق المناقصات لدى سكرتير
المجلس هو يوم الخميس الموافق  18/10/2018في تمام الساعة ، 12:00
(ال تقبل االقتراحات المرسلة بالبريد ) .
 )4باقي التعليمات والشروط موجودة ضمن نماذج المناقصة الملزمة للمقاول وللمجلس .

باحترام
شوقي لطيف
رئيس مجلس الرامه المحلي

