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 עיריית אריאל

 102/1/מכרז פומבי מס' 
 מזגניםלאספקת פירוק והתקנת עיריית אריאל מזמינה בזה 
 ובבית הספר "עליזה בגין"  בבית ספר "אור זבולון"

 
בבית ספר "אור זבולון" ובבית הספר לאספקת פירוק והתקנת מזגנים תיאור עבודה:    ./

 "עליזה בגין
 ימים. 38משך העבודה:  .5
 רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העונים לתנאים הבאים: .4
 : סף תנאי .3

 
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, באופן מצטבר, ונכון למועד האחרון להגשת       3.0

הצעות למכרז. עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. מציע אשר לא מתקיימים בו 
 תנאי הסף, לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל. כל

 אלא אם כן צוין במפורש אחרת.  התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו, 3.5

 המתקין מטעם המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין בישראל; 3.4

המציע יהיה קבלן מיזוג אוויר רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים בסיווג  3.4.0
 במיזוג אוויר . 078ולכל הפחות בסיווג  -המתאים לביצוע העבודה 

ניסיון מוכח באספקת, התקנת ומתן אחריות למתקני מיזוג למציע או לקבלן משנה מטעמו  3.4.5
 אוויר, לפחות בשלוש שנים האחרונות;

וינתן  ₪ 0,288,888המציע סיפק מתקני מיזוג אוויר בשלוש שנים האחרונות בסך של לפחות  3.4.4
העדפה לקבלן שביצע פרויקטים גדולים וסיפק כמות גדולה של מזגנים למוסד אחד או 

 למוסדות מעטים;

 ;5808-5804ש"ח בכל אחת מהשנים  088,888ציע מחזור כספי של לפחות למ 3.4.3

המתקנים שיסופקו על ידי המציע יהיו בעלי תקן ישראלי רשמי כמשמעו בחוק התקנים,  3.4.2
 , והם יעמדו בדרישות תו התקן;0524-התשי"ג

 ים; המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נוש 3.4.0

 ;0570-בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 3.4.7

 המציע שילם דמי השתתפות במכרז;  3.4.0

 המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק, לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות; 3.4.5

בנקאי אוטונומית  ו1או שיק  ערבות בנקאית על המציע לצרף להצעתו -" "ערבות ההצעה 3.4.08
. השיק ו/או הערבות יהא ש"ח 02,222על סך  שיק בנקאי,או  02/1..52.2בתוקף עד ליום 

 משוך על ידי בנק מסחרי בישראל, לפקודת המזמין "עיריית אריאל", ע"ג השיק ו/או הערבות
יצוינו הגבלות כגון, "לביטחון בלבד". השיק יכול להיות שיק משורטט )"קרוס"( ו/או  לא

 הוגבלה )"למוטב בלבד"(.  שיק שסחרותו

המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות המזמין, והמזמין רשאי על  3.4.00
 פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע אינו יכול לזכות במכרז זה;

 על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה. .2

 תנאים המפורטים במסמכי המכרז.למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל ה .0

לפקודת עיריית אריאל)אשר לא  ₪ 122 את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת סך של .7
 – 1:22/- 20:22בין השעות  /02/1.2/0. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיוםיוחזרו(, 

 , מירים.84-5800083, אריאל טל: 7בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' יהודה 
לשכת מנכ"ל רחוב יהודה  נקודת מפגש //:25שעה ב 02/1./1.2/ ביוםסיור קבלנים ייערך  .0

7  

  1:22/בשעה  02/1./.02 יוםב: הבהרה ך אחרון לשאלותתארי .0

 .1שי למירים  028/111-25או לפקס  shaia@ariel.muni.il   למייל: 

 . 02/1./01.2יום בתאריך אחרון לתשובות הבהרה:  .08
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 השתתפות בסיור הקבלנים חובה והינו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז. .00

את ההצעה יש להגיש במעטפה לא מזוהה, אטומה, שעליה יצוין מס' המכרז, יש לשלשל  .0/
 02/1./.01רביעי עד ליום לתיבת המכרזים, אשר נמצאת בלשכת מנכ"ל העירייה וזאת 

 .1:22/שעה 

בלשכת מנכ"ל העירייה, רחוב  8:22/שעה  02./101.2/יום רביעי  מועד פתיחת המעטפות .04
 .אריאל. 7יהודה 

 העיריה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .03

 .המכרז מותנה באישור תקציבי  .02
                                                                                                       

                                                                                                             
 בברכה,                                                                                                           

 
 אבי עזר

 מנכ"ל  העיריה                                                                                                                      
 


