החברה הכלכלית לחדרה בע"מ
מכרז פומבי מס' 15/2019
לאספקה ,התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים
בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה
[כל המערכות הן של געש לד – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ]
.1

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקה ,התקנה ומימון
תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה ,לרבות סימון ומספור עמודי
תאורה וטיוב תשתיות חשמל ומאור ציבורי (להלן" :העבודות") במסגרת פרויקט התייעלות אנרגטית במאור
רחובות העיר חדרה ,הכל בהתאם ובכפוף לכל תנאי ומסמכי המכרז.

.2

החברה הנה תאגיד עירוני ,כמשמעו בחוק ,בבעלותה המלאה של עיריית חדרה (להלן" :העירייה") ,והעירייה
הסמיכה את החברה לפרסם את ההזמנה ,לבחור את הזוכה ולהוציא לפועל את ביצוע העבודות נשוא המכרז.

.1

ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה החל מיום  26.12.2019בשעה  16:00והם יהיו זמינים לצפייה
והורדה באתר החברה במדור "מכרזים" מאותו מועד .ניתן יהיה לרכוש את המסמכים במשרדי החברה,
בימים א'-ה' בין השעות  ,09:00-16:00תמורת תשלום של  5,000ש"ח (כולל מע"מ) ,שלא יוחזרו.
מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ה' בתאריך  9.1.2020בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח' המסגר  22חדרה.
משתתף שלא ישתתף במפגש ,בעצמו או על ידי נציגו המוסמך ,לא יהא רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה
בו .החברה רשאית לקבוע ,בכפוף לכל דין ,מפגשי מציעים נוספים ,כמפורט במסמכי המכרז.

.4

.2

עד לא יאוחר מיום  23.1.2020יהיה רשאי כל אחד מהמשתתפים לפנות בכתב בלבד לחברה (באמצעות
דוא"ל )keren@hakal.co.il :ולבקש הבהרות בקשר למכרז .העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי
חוברת המכרז וכן יהיה זמין לצפייה והורדה באתר החברה במדור "מכרזים" והתשובות תהוונה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז.

.3

את ההצעות במעטפת המכרז ,יש לשלשל ,במסירה אישית בלבד [לא לשלוח בדואר] ,עד ליום א' ,בתאריך
 16.2.2020בשעה  ,16:00בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,ברחוב המסגר  ,22אזור התעשייה ,חדרה.
מבלי לגרוע מכל תנאי ההזמנה מובהר ,כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
שי ארנט-כהן ,מנכ"ל
החברה הכלכלית לחדרה בע"מ

