
 
 

 להתקשרות בהסכם מסגרת /21202מכרז פומבי מס': 

 לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות

 

"(, מעוניינת לקבל הצעות של מציעים המזמינה" החברה הכלכלית בית שמש בע"מ )להלן: ./
העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז, לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח, 

 סלילה ותשתיות ברחבי העיר בית שמש. 

קבלנים זוכים שונים, עמם ייחתם הסכם מסגרת  )שלושה( 3במסגרת המכרז יבחרו עד  .2
התאמה(, ושמהם תהיה המזמינה רשאית ", בזכיינים", וה"מאגר הזכיינים)להלן גם "

להזמין את ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם למנגנון חלוקת העבודות 
 בין הזוכים במכרז המפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המצורף אליו.

, בשעות העבודה הרגילות, תמורת 1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המזמינה .3
כולל מע"מ, אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא, לרבות אי השתתפות  ₪ 0,000של  תשלום

מציע במכרז מסיבה כלשהי ו1או איחור במועד מסירת ההצעה ו1או ביטולו של המכרז על 
באתר האינטרנט של המזמינה: ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ידי המזמינה. 

www.kbsh.biz/https:// .אולם על מנת להשתתף בהליך יש לרכוש את חוברת המכרז 

בנוסח המופיע כנספח  ₪ 00,000השתתפות במכרז כרוכה בהגשת ערבות השתתפות בסך  .4
הצעה שלא תכלול ערבות השתתפות או  /0310/1202למסמכי המכרז ובתוקף לתאריך  2

  עשויה להיפסל על הסף.  –שתכלול ערבות השתתפות בנוסח השונה מהנדרש 

ד'  ביום, יתקיימו בזום פגישת הבהרות וסיור קבלנים למשתתפים עם נציגי המזמינות .0
. השתתפות בפגישה היא חובה. מי שלא ישתתף במפגש //110בשעה  59/91//125

 הקבלנים לא יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז.

מייל שכתובתו :  לשם השתתפות בישיבה, על המציעים לפנות למשרדי באמצעות .6
 office@kbsh.biz  על מנת שמזכירות החברה  //190בשעה0  59/91//125ליום ג' עד

בישיבת ההבהרות באמצעות תרשום את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות 
בסיור . המזמינה שומרת על זכותה לפסול מציע שלא השתתף  ZOOMת אפליקציי

 .דקות 0/-הקבלנים לרבות מציע שאיחר לסיור בלמעלה מ

 – שכתובתובאמצעות מייל לדואר אלקטרוני בלבד הבהרה ניתן לפנות  לשאלות .7
 Shira@kbsh.biz 190בשעה  59/91//9/5ג' ליום  עד// . 

(, יש להגיש המכרזאת ההצעות )בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסמכי  .0
 . //110בשעה  15059/91ה' יום לעד   בתיבת המכרזים אשר במשרדי המזמינה

המזמינה שומרת על זכותה לשנות כל אחד מהמועדים הנ"ל וכן לקבוע סיור קבלנים נוסף,  ./
 והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 זו אינו ממצה והנוסח המחייב הינו הנוסח המפורסם באתר המזמינה. האמור במודעה .0/

 מכר, יגברו מסמכי המכרז. ודעה זו למסמכי האמור במבכל מקרה של סתירה בין ה .//

 

 זאב לכוביצקי,

 החברה הכלכלית בית שמש בע"מ מנכ"ל
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