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עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים.
כל מציע יפרט בהצעתו אחוז הנחה מוצע מהמחירון.
העירייה תהא רשאית לקבוע זוכה אחד בלבד במכרז.
ההסכם הינו לתקופה של שנה.
ניתנת אופציה לטובת העירייה להאריך ההסכם ב 2 -שנים נוספות ,שנה בכל פעם.

.5

תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז:
קבלנים רשומים במועד הגשת ההצעות בפנקס הקבלנים בעלי סיווג
 200ג' – 1או  220ב' –  1על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט –.1969
אישור רו"ח לפיו המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות סלילת מסעות אספלטיות בהיקף של
 ₪ 2,500,000כולל מע"מ בכל אחת מהשנים .2014 ,2013 ,2012 ,2011
אישור רו"ח לפיו המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות תערובות אספלטיות מסוג SMA
בהיקף של לפחות  2,000טון במהלך השנים .2011-2014
אישור רו"ח לפיו בבעלות המציע או בהסכם בין המציע לבעל ציוד ,ציוד העומד בדרישות המפרט
המקצועי כדלקמן:

א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

מכבש פלדה
.)1
מכבש פנאומטי
.)2
פינישר
.)3
מציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 40,000בתוקף עד 5.6.15
מי שהשתתף במפגש מציעים.

.6

מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪1000אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש אספקה ומכרזים
רח' תל חי 68ג' ,בכפר סבא ,בימים א'-ה' בין השעות . 8:00-14:00 :אופן התשלום ראה בקישור הבא:
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489

.7

מועדים
תאור

.8

תאריך

שעה

פרטים

מפגש מציעים
(חובה)

12.2.15

12:30

מועד אחרון להגשת שאלות

17.2.15

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

4.3.15

12:00

נפגשים במח' עבודות ציבוריות רח'
המוביל  7אזור התעשייה כפר-סבא
אופן ההגשה:
לפקס 09-7646420
להכניס ידנית לתיבת המכרזים ,מח' רכש
ומכרזים ,רח' תל חי 68ג' כפ"ס

כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.
_____________
אושרת גני-גונן
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