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* ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו www.clalit.org.il
(לתמיכה טכנית התקשרו לטלפון  03-7667777שלוחה .)1
* האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה
תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.
* על המציע להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ,ולהגיש את הצעתו בצירוף
כל מסמכי המכרז חתומים על-ידו ,לתיבת המכרזים האלקטרונית ברמדורנט.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע
באתר האינטרנט.
 .1תמצית דרישות הסף להשתתפות במכרז
א .על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ג 1-ענף  100על פי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט ( .1969 -או גבוה יותר בהתאם להצעתו הכספית
כמתחייב מהתקנות).
ב .על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות  2פרויקטים כמפורט במסמכי
המכרז.
ג .ביום  21/01/2019בשעה  11:00ייערך סיור במקום ביצוע העבודות .מקום המפגש
 בניין אחזקה ,כניסה משער חבצלת ,טלפון לבירור מקום מפגש בלבד .09-7963888על המציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.
ד .מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו
( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון 03-7667777 :שלוחה 1
בימים א'-ה' בין השעות  .)8:00-18:00את הצעתו הכספית בצירוף כל מסמכי
המכרז חתומים (בין אם בחתימה אלקטרונית ובין אם בחתימה ידנית וסריקת
החומר למערכת) יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת רמדורנט
בכתובת  ,ramdor.netזאת עד לתאריך  10/02/2019בשעה 12:00
 .2בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור
במסמכי המכרז.
טלפון לבירורים – 03-6944893
מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית -מדור מכרזים.WWW.Clalit.org.il :
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