
1. על המציע להיות קבלן בעל רישיון בר תוקף, רשום בפנקס הקבלנים בענף 100 בהיקף כספי א'1-, לנהל ספרי 
חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, על הקבלן לצרף האישורים המתאימים להצעתו.

2. הצעת המשתתף וכל האישורים יוגשו על ידי ישות משפטית אחת בלבד.
3. על הקבלן להיות בעל ניסיון מקצועי מוכח בביצוע עבודות דומות לנשוא מכרז זה, לפחות במהלך 3 השנים 

האחרונות, הקבלן יידרש להמציא המלצות ואישורים על ביצוע עבודות כאמור.
4. קבלן אשר לא יעמוד בדרישות המפורטות במסמך זה, הצעתו תיפסל ולא תתקבל ע"י ועדת המכרזים.

5. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך 15,400 ₪, לפקודת העירייה עד לתאריך 
1.11.2013 ערבות זו תחולט לטובת העירייה בכל מקרה בו המציע יסרב להתקשר עם העירייה חרף זכייתו במכרז, 

מכל סיבה שהיא.
6. בידי העירייה הסמכות והרשות להקטין את היקף העבודה עד 50%  מהיקפה או להגדילה עד 50% מהיקפה לפני 
או במהלך הביצוע, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.         בכפוף לאמור, רשאית העירייה לשנות היקף 

של סעיף בודד ללא הגבלה ולבטל ביצוע של סעיף זה או אחר.
7. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום א' 14/4/13 במהלך שעות העבודה בין השעות 8:00-16:00 בלשכת 
סמנכ"ל עיריית בית שמש, תמורת 1,000 ₪  אשר ישולמו בהמחאה לפקודת עיריית בית שמש )מסומנת למוטב 
בלבד(. סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש. כל המסמכים הניתנים למציע הינם רכושו הבלעדי של המזמין, 
לא ייעשה בהם שום שימוש למטרה אחרת, על המציע להחזיר למזמין את כל המסמכים במועד הגשת ההצעות בין 
אם הוא יגיש את הצעתו ובין אם לאו.                                                                                             פרטים נוספים 

ניתן לקבל בטלפון: 02-9909807/8
8. סיור קבלנים יערך ביום ה' 18.4.13 ויצא בשעה 9:00 בבוקר מבניין המועצה ברח' הרצל 5 בית שמש. השתתפות 

בסיור זה חובה ומציע אשר הוא או נציג מוסמך מטעמו לא ישתתף בסיור לא יהיה רשאי לגשת למכרז.
9. את ההצעות בצירוף ערבות בנקאית וכל המסמכים הדרושים יש לגיש במסירה אישית בלבד ולהכניס במעטפה 
סגורה לתיבת המכרזים בלשכת סמנכ"ל העירייה לא יאוחר מיום ב' 29.4.13 עד השעה 12:00 בצהריים. הצעות שתגענה 

לאחר מועד זה לא תילקחנה בחשבון.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. העירייה שומרת על זכותה לפצל את 
המכרז בין מספר מציעים.
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