מכרז פומבי מס' 05/18
לאיתור דיור להשכרה עבור הוועדה המרחבית לתכנון ובניה אצבע הגליל
הארכת מועד הגשה
 .1הועדה המרחבית לתכנון ובניה אצבע הגליל (להלן" :המזמין") יוצאת במכרז פומבי מס'
 05/18לקבלת הצעות לאיתור דיור להשכרה עבור משרדי הועדה.
 .2על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים כתנאי להשתתפותו במכרז:
 2.1.1תוכנית כללית של המקום בצירוף הצעת חלוקה טנטטיבי על פי הדרישות המפורטות
במכרז זה.
 2.1.2אישור תקף מהרשות המקומית לשימוש הדיור לייעוד הנדרש (תב"ע תקפה או דף מידע
תכנוני בהתאם לסעיף 119א' לחוק תכנון ובנייה תשכ"ה 1965-המעיד על קיומו של היעוד
הנדרש במכרז).
 2.1.3מסמך מעודכן המוכיח רישום הנכס בטאבו או הוכחה המניחה את דעתה של וועדת
ההתקשרויות לגבי טיב הזכויות של המציע בנכס וכן ייפוי כוח בלתי חוזר מבעל הזכויות,
אם המציע אינו הבעלים והגשת הצעה מטעם המציע תחשב כאישור המציע ו/או הבעלים
על כך.
 2.1.4כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
 2.1.5נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של
רשות התאגידים.
 2.1.6ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים (בנוסח המחייב המצורף למכרז) ,בסכום של
 ₪ 50,000לפקודת המזמין .הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך ( 10/9/18כמפורט בדף
ריכוז מועדים סעיף  0.1המצורף למכרז).
 2.1.7טופס הצעה והתחייבות מלא וחתום בחתימת מורשה/י החתימה של המציע וחותמת
המציע ,בנוסח המחייב המצורף למכרז ,לרבות התחייבות להתאים את הדיור לדרישות
המזמין כמפורט במכרז וכמפורט בחוזה השכירות וכן לעמוד בכל דין ובכל תקן רשמי
בביצוע עבודת ההתאמה.
 2.1.8העתק קבלה לצורך השתתפות במכרז.
 2.1.9קובץ שאלות ותשובות חתום בידי מורשה/י חתימה מטעמם וחותמת המציע.
 .3ניתן לקבל את מסמכי המכרז החל ביום שני  ,09/05/18 -תמורת תשלום של  ₪ 1,500בשיק ,לפקודת
הועדה לתכנון ובניה אצבע הגליל ,אשר לא יוחזרו.
 .4הזוכה במכרז יידרש לחתום על ההסכם בנוסח שמצורף למסמכי המכרז.
 .5המזמין אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,המזמין שומר על זכותו לבקש
הבהרות מהמציעים.
 .6בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין מסמכי המכרז יגברו מסמכי המכרז.
 .7המזמין רשאי לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו או לבטל את המכרז.
 .8מועד אחרון להגשת הצעות הינו יום א'  10/6/18שעה  12:00במשרדי הועדה.
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