
 הודעת פרסום  

   26/2020מכרז פומבי מס' 

, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות ביצוע  לתכנון  

אום אל פחם  עירייתלייצור חשמל על מבני ציבור ברחבי   

פחם  עיריית .1 אל  )"הלהלן   אום  לתכנון ,  "(עירייה:  הצעות  קבלת  בזאת  מזמינה 

של מערכות סולאריות לייצור חשמל על גגות מבני ציבור   וביצוע לרבות אחזקה

 עיון במסמכי המכרז  ומצאים בתחום שיפוטה. עירייההשבבעלות 

דין,    יםרשאי .2 כל  פי  על  בישראל  הרשומים  תאגיד  ו/או  יחיד  במכרז  להשתתף 

 והעומדים במועד הגשת ההצעות בתנאי הסף של המכרז.

לרכוש   .3 ניתן  המכרז  מסמכי  העירייה  מאת  מזכירות   ₪   2,500תמורת   משרדי 

ולא תידון הצעה ללא הצגת קבלה   13.12.20)אשר לא יוחזרו(, וזאת החל מיום  

 על התשלום האמור. 

מציעים, .4 עיריית    מפגש  פחםיתקיים במשרדי   בבניין , באום אל  הישיבות  אולם 

 .  12:00 בשעה  17.12.2020העירייה הראשי ברחוב אלמדינה ביום 
פרטים נוספים בדבר המכרז, לרבות בירורים, פניות, הבהרות יש להפנות בכתב  .5

ועד   13.12.20החל מיום    6644381-04בלבד, לדלתא מהנדסים יועצים, טל מס'  

maysara@delta-בלבד באמצעות ד. אלקטרוני    14:00עד השעה    0.12.202  ליום

engs.com 

  ₪ בתוקף עד ליום   0,00010להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך   .6

 על פי הנוסח שבמכרז. 1.4.2021

ההצעה על מסמכיה, תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד,  .7

ידי המציע. ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד  -לכאשר היא ממולאת וחתומה ע

 עד השעה  30.12.2020  ביום  במבנה העירייה הראשי  ותשולשל לתיבת המכרזים  

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.  14:00

רשאית בכל שלב משלבי המכרז לבטל את המכרז, והכל בהתאם לשיקול   עירייהה .8

 י המכרז כל טענה בעניין זה., ולא תהיה למשתתפעירייהדעתה הבלעדי של ה

עירייה  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה  עירייהאין ה .9

רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא  

 עם המשתתף.  עירייההמכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של ה

יחי .10 בלשון  מנוסח  נספחיו,  על  זה  יחיד מכרז  לשון  בלבד;  נוחות  מטעמי  זכר  ד 

 מתייחס גם ללשון רבים ולשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

 

 בכבוד רב ,      

 ד"ר סמיר מחאמיד

 ראש העיר

http://umelfahem.org/Userfiles/File/mnksa/2020/262020m2.pdf

