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 עיריית אריאל

 04/2015מכרז פומבי מס' 

על עמודי תאורה  LEDלתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורי מסוג 
 ברחבי העיר כחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות בעיר אריאל 

 
גופי  2570 -עיריית אריאל מזמינה בזאת הצעות לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של כ  .1

על עמודי תאורה ברחבי העיר כחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית  LEDתאורה מסוג 
 בתאורת רחובות בעיר אריאל.

 רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. .2
 עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. 

לפקודת עיריית אריאל  ₪ 5,000: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של רכישת המכרז .3
בין השעות  01.04.2015)אשר לא יוחזרו(, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום רביעי 

 )מירים(. 03-9061604, אריאל טל: 7בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' יהודה  – 13:00- 09:00
מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות 

 ל ביטול המכרז. רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה.במקרה ש

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו  1.04.2015: החל מיום עיון במסמכי המכרז .4
 במשרדי העירייה כאמור לעיל.

 ( כולל  9.04.2015- 5.04.2015)בחול המועד פסח משרדי העירייה יהיו סגורים 
את מסמכי המכרז וההצעה חתומים ע"י המציע )בשני עותקים(, יש להניח הגשת ההצעות:  .5

" בתיבת המכרזים 04/2015במעטפה אטומה ולא מזוהה הנושאת את הכותרת "מכרז פומבי 
  .15:00בשעה  07.05.2015עד ליום חמישי אשר נמצאת בלשכת מנכ"ל העירייה וזאת 

 , מסמכים שלא יוגשו במועד יפסלו.אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית

: על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד ערבות הצעה .6
)ובמילים: "מאה חמישים אלף שקלים חדשים"( בנוסח  ₪ 150,000בסך  30.09.2015ליום 

 המצורף למכרז. הערבות תוארך לפי דרישת העירייה, עד לקבלת החלטה סופית בדבר
 הזכייה במכרז.

 . 12:00בשעה  15.04.2015מפגש המציעים ייערך ביום רביעי  מפגש מציעים )חובה(: .7
, אריאל. ההשתתפות במפגש המציעים הנה חובה 7נקודת מפגש: לשכת מנכ"ל רחוב יהודה 

 ומציע שלא ישתתף, הצעתו תפסל.

 15:00שעה ב 28.04.2015הבהרה עד ליום שלישי  : ניתן להגיש שאלותשאלות הבהרה .8
 לידי: מר שי  עמיחי. michrazim@ariel.muni.il   למייל: 

 העיריה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .9

 למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. .10
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 אבי עזר
 מנכ"ל  העיריה                                                                                                                      

 
 


