
 

 בע"מ  לוד מי

 01/2018מכרז פומבי מס' 

  לאספקת ציוד טכנימכרז 

 

 כללי       

, בהתאם לתנאי לאספקת ציוד טכני הצעות"( מזמינה בזה החברהמ )להלן: ""מי לוד בעחברת  .1

 "(.  אספקת ציודוהוראות מסמכי המכרז )להלן: "

   

 ההתקשרות על נספחיו. תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה .2

 

ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות.  לחברה נתונה שנה תקופת ההתקשרות הינה ל .3

 ארבע שניםלאופציה, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת החוזה 

 נוספות או חלק מהן, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות.

  

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם להוראות מסמכי  להשתתף במכרז מציעיםרשאים  .4

 המכרז. 

 מסמכי המכרז

 , הטרמינל בית 18  סילבר הלל אבא' רחהמכרז ניתן לקבל במשרדי החברה, שבאת מסמכי      .5

  מיום החל וזאת 16:00 עד 09:00 בשעות', ה עד' א בימים, לוד בעיר 3 קומה', ב כניסה             

 . 27.3.2018 –  ג'              

 וזאת 15:00 עד 09:00 בשעות', ה עד' א בימים המזמין במשרדי, המכרז במסמכי לעיין ניתן  

' גב עם מראש בתאום, למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד ועד 27.3.2018  -ג'  מיום החל

 9543000-08 מספר בטלפון ריקי רומנו, מנהלת אדמיניסטרציה במי לוד 

  

 ערבות

 

חמשת ) 5000₪המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של  .6

(, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ₪אלפים 

 ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו. 

 

 

 

 



 

 שונות

 

יש להפקיד במסירה , 01/2018מכרז פומבי מס' את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון  .7

בתיבת המכרזים שבמשרדי  12:00בשעה  2.5.2018ידנית במשרדי החברה עד ליום 

 החברה.

 

 כן את יתרולהפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, על המציע   

בתיבת המכרזים הממוקמת  במעטפה סגורה, החברה,מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי 

מכרז פומבי : "יןעל המעטפה יצו  .0012:בשעה   2.5.2018מיום במשרדי החברה לא יאוחר 

 ".  לאספקת ציוד טכני - 01/2018מס' 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז. 

 

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .8

 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל   .9

 מכרז בלבד.הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף ב

 

 במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז. .10

 

 

        

    

 בע"מ מי לוד                                                                   


