
  מודעה לעיתונות
  

  4/2011' מסמכרז 
או מוצרי� הקשורי� ע� /או חומרי� ו/לביצוע עבודות מסגרות שונות וכ� להספקת ציוד ומכרז מסגרת 

  מסגרות

ביצוע ללהתקשרות בחוזה מסגרת הצעות להציע מזמינה בזאת ) "החברה": להל�(מ "אחוזות החו� בע  . 1
לפי מטלות , או מוצרי  הקשורי  ע  מסגרות/מרי  ואו חו/מסגרות שונות וכ� להספקת ציוד ו עבודות

גדר , עמודי דיזנגו�כגו�  הספקת מוצרי , בי� היתר, ואשר תכלולנה ,אשר תוצאנה לקבל� מעת לעת
בהתא  למפרט הטכני המצור� , כ� הספקת סככות קירוי לעמדות תשלו ו, אלמנט חסימה, איסכורית

  . והכל כמפורט במסמכי המכרז, לחוזה

או מכרז זה  ואי� בהוראות החוזה ,מעת לעת, לביצוע על פי מטלות, רות הנה התקשרות מסגרתההתקש  . 2
או מטלות /ו, � או חלק�כול, עבודותה מטלות לביצועהזוכה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבל� 

 .נוספות בהיק� כלשהו

על פי שיקול דעתה , ע  זכות ברירה לחברה בלבד, חודשי ) שני  עשר (12 %תקופת ההתקשרות הנה ל  . 3
, ובס& הכל,  חודשי  כל אחת12להארי& את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות , הבלעדי
 . חודשי  נוספי 24עד , במצטבר

 :במצטבר, הינ , תנאי הס� להשתתפות מציע במכרז  . 4

 או עוסק) מ או שותפות רשומה"ובכלל זה חברה בע(מציע הינו תאגיד הרשו  בישראל כדי� ה .4.1
 .הרשו  כדי� בישראל) שאינו תאגיד(מורשה 

על פי הוראות תנאי ) מאה אל� שקלי  חדשי ( ( 100,000 לשס& המציע המציא ערבות המכרז ב .4.2
 .המכרז

עבור ,  ואיל&2006משנת , עבודות דומות) שלוש (3המציע הנו בעל ניסיו� מוכח בביצוע של לפחות  .4.3
שבעי   (70,000 % ספי של כל אחת מה� לא יפחת מאשר היקפה הכ, או מוסדיי /גופי  ציבוריי  ו

 .ואשר ביצוע� הסתיי  עד למועד הגשת ההצעות במכרז) מ"לא כולל מע(( ) אל�

 .למציע מסגריה וצוות ייצור והתקנה משלו והוא אינו נסמ& על קבלני משנה .4.4

  .1976 –ו "  התשל,כל האישורי  הנדרשי  לפי חוק עסקאות גופי  ציבוריי הנו בעל  המציע .4.5

 . רכש את חוברת המכרזהמציע .4.6

 .על המציע לצר  להצעתו את כל המסמכי� הנדרשי� לצור! הוכחת עמידתו בתנאי הס  דלעיל  . 5

בנסיבות המפורטות ,  כמו כ�. ביותר או כל הצעה שהיאלה הזוההחברה אינה מתחייבת לקבל את ההצע  . 6
  .וכ� להרחיב או לצמצ  את היקפו, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, במסמכי המכרז

משרדי  "%להל�  (4קומה , אביב% תל6ש0 גרשו� ' ברח, נית� לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה  . 7
 תמורת ס& של, 16:00 – 10:00בי� השעות , 24.2.11י חמיש מיו�החל , 03%7610300 : טל, ")החברה
 .אלא בתנאי  האמורי  במכרז, ואשר לא יוחזר, )קלי  חדשי ש חמשת אלפי ((  5,000

  . בתיאו  מראש,החברהבמשרדי , מסמכי המכרז קוד  לרכישת  ללא תשלו כל נית� לעיי� ב
, il.co.ahuzot.www: נית� לעיי� במסמכי המכרז אשר מופיעי  באתר האינטרנט של החברה, כמו כ�

  .אול  הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד

בצרו� כל האישורי  והמסמכי  (על המציעי  להגיש את ההצעות באופ� המתואר במסמכי המכרז   . 8
בתיבת ולהפקיד� , )כרזלרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המ, המפורטי  במסמכי המכרז

 .בקומה רביעית,  תל אביב6ברחוב גרשו� ש0 , במשרדי החברה, המכרזי  של החברה

המועד האחרו� להגשת " –להל�  (11:00 בשעה 22.3.11 שלישייו� המועד האחרו� להגשת הצעות הוא   . 9
ו� להגשת לדחות את המועד האחר, עד למועד האחרו� להגשת הצעות,  החברה רשאית בכל עת.)"הצעות
בתיבת המכרזי  , מכל סיבה שהיא, הצעות שלא תהיינה. וזאת ללא צור& במת� הודעה מוקדמת, הצעות

 .לא תישקלנה, למועד האחרו� להגשת הצעותעד 

מר , ל ומנהל אג� התפעול"לסמנכ, החברהלמשרדי בלבד שאלות הבהרה לגבי המכרז נית� לשלוח בכתב   . 10
מסרנה יובלבד שה� ת il.co.ahuzot@michrazimל " או בדוא0332761%03בפקסימיליה , שרלי ב� סימו�

 .16:00:  בשעה9.3.11יו   עד ולא יאוחר מחברהל

עי  ימופה  אלו ההפרטי  המלאי  והמחייבי  אודות המכרז . פרסו  זה הינו לידיעה כללית בלבד  . 11
  .  בלבדרההחבבמסמכי המכרז שנרכשו מ

  
  ל"מנכ, רוני איכר

  מ"חברת אחוזות החו� בע


