לקוח יקר ,אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
שרונים תשתיות מים וביוב
מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות
פיתוח תשתיות ,הנחת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,תיעול
וניקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון
כללי
 .1רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ )"החברה"( ותאגיד המים והביוב שרונים תשתיות מים וביוב
בע"מ )"שרונים"( )ביחד" :המזמינות"( מזמינות בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות וכן
הקמה ו/או שדרוג של תשתיות מים וביוב ,במקרקעין הנמצאים באזור צפון גלילות ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז שבכותרת.
 .2האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז והדרישות הכלולות בו ,המופיעים במלואם במסמכי
המכרז .במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,ייקבע האמור במסמכי המכרז.
תנאי הסף
 .3רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז ,בכל תנאי הסף
המפורטים במסמכי המכרז.
רכישת חוברת המכרז והבהרות:
 .4פרטי המכרז ותנאיו המחייבים מצויים בחוברת המכרז ,אותה ניתן לרכוש תמורת תשלום של ₪ 2,000
בתוספת מע"מ ,שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא ,במשרדי החברה ,רחוב אוסישקין  ,5קומה  ,4ברמת השרון
)"משרדי החברה"( ,בימים א'-ה' החל מיום ב' .25.11.2019 ,ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במקום
ובמועדים האמורים לעיל ובאתר החברה בכתובתhttp://www.rhdc.co.il /בלשונית מכרזים פעילים.
 .5לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב בלבד ,לידי רו"ח רובי דבוש,
בדוא"ל  Robbie@rhdc.co.ilעד ליום ב' 9.12.2019
מפגש וסיור מציעים:
 .6מפגש וסיור מציעים עם נציגי המזמינות ,יתקיימו ביום ד'  4.12.2019בשעה  12:00במשרדי החברה.
השתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת ההצעות.
הגשת ההצעות:
 .7המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו ,יום ג'  17.12.2019בשעה  ,14:00בהפקדה ידנית לתיבת
המכרזים שבמשרדי החברה.
 .8המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז לרבות ערבות בנקאית
אוטונומית בנוסח זהה לזה שבמסמכי המכרז ויפעל בהתאם להוראות המכרז.
 .9ההצעות ייבחנו על בסיס אמות מידה של מחיר ואיכות ,כמפורט במסמכי המכרז.
אילנה ניצן ,מנכ''לית שרונים
ערן שורץ ,מנכ''ל רימונים
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