
 

 

 

 דאלית אל כרמל-שכונה מזרחית)חיילים משוחררים(שם האתר:  

 פריצת כבישים וקירות תומכים –עבודות שלב א תיאור המכרז: 

מנהלת של משרד הבינוי והשיכון מזמינה בזאת קבלנים   רהמתוקף היותה חב,  חברת דנה הנדסה  בע"מ

 להציע הצעות בהתאם למפורט לעיל:

 01/2021מכרז מס'  :מס' המכרז

 דאלית אל כרמל  –מזרחית ) חיילים משוחררים( שכונת  :שם האתר

 פריצת כבישים וקירות תומכים  –עבודות שלב א'  :תיאור המכרז

 -)חובה כוכבית סיווג קבלן כולל ענף 
 200ענף  –)*(  3-ג :עבודות ממשלתיות(

, בניין כוכב 2, קומה 3משרדי  דנה הנדסה, יוקנעם, הכרמל  קבלת חומר המכרז מקום 

 יוקנעם. 

 לא מתקיים  סיור קבלנים )מקום ומועד(:

 ) כולל האופציה( חודשים 17 תקופת ביצוע:

,  במשרד דנה הנדסה בוקרב  10:00בשעה   13/09/2021 מקום ומועד אחרון להגשת הצעה:
 . ביוקנעם

 

קבלן רשום  רשאים להשתתף רק מציעים העונים על הדרישות: "תאגיד רשום כדין במדינת ישראל",    .1

)"חוק    1969  – בפנקס רשם הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  

בענף   קבלנים"(  תשתיות    200רישום  ג)כבישים,  כספי  בסיווג  לעבודות   3–ופיתוח(,  מוכר  ואשר 

 ממשלתיות בסיווג זה בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז.

משרדי     :תואת חומר המכרז ניתן לקבל במשרדי חברת ניהול הפרויקט, דנה הנדסה  בע"מ, בכתוב .2

הכרמל   יוקנעם,  הנדסה,  קומה  3דנה  יוקנעם.2,  כוכב  בניין  מיום    , ,  ליום    10/08/2021החל  ועד 

א'      13/09/2021 מראש  ,  10:00-15:00השעות    ביןה',    –בימים  טלפוני  בתאום  -04    פוןבטלרצוי 

6131112 . 

 בבוקר .   09:00בשעה   22/08/2021 עד ניתן להעביר שאלות הבהרה .3

מובהר  .  www.danaeng.co.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של דנה הנדסה בכתובת   .4

ואשר   הנדסה,  דנה  ממשרדי  המסמכים,  את  אישית  במסירה  קיבלו  אשר  מציעים  רק  כי 

ל  זכאים  ויהיו  הבהרה  לשאלות  תשובות  יקבלו  במכרז,  להשתתפות  השתתפות  נרשמו 

 במכרז. 

בניין כוכב  :    את ההצעה יש להכניס לתיבת קבלת ההצעות במשרד דנה הנדסה בע"מ בכתובת .5

עד למועד האחרון המצוין בשורה זו. הצעה שלא תהיה  קנעםו י – 2קומה   3קנעם , רח' הכרמל וי

 בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תידון.

ותשעת  מאה    כולל מע"מ )במילים:₪    000109,לצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס של  על המציע   .6

 . 1202/12/13 תוקף הערבות עד לתאריך  בחוברת המכרז.  5לפי נספח מספר    (אלפים שקלים חדשים

יום מהמועד   90כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע לפחות   .7

 האחרון להגשת ההצעות. 

קבלן שלא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל, ו/או המפורטים בחוברת הפניה לקבלת הצעות מחיר,   .8

 המכרזים.הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון בוועדה 

http://www.danaeng.co.il/

