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 הזמנה להציע הצעות
 
 

תעסוקה ו תעשיה  אזורפיתוח ו סלילה  ניהול פרויקט לביצוע עבודות:  9102/12 מכרז
 בעפולה 2001מל9ת מבוא גלבוע 

 
 

לבצע ליווי וניהול , כחברה מנהלת הנ"ל הצעות לביצוע העבודות עיריית עפולה מזמינה בזה 
תמל/ תב"ע והוראות תכנית לפי אזור תעשיה ותעסוקה  הבצוע ,תאום וקידום תכנון 

 .) העבודה אינה כוללת את מתחם המגורים(המכרז מצורפים לחוברת 0401
 

 ברות מנהלות העונות לדרישות הסף המפורטות להלן:זכאים להשתתף במכרז ח .א
 
. החברה המנהלת תתבקש להציג צוות ניהול מוצע , שיכלול את מנהל פרויקט 2

והמפקחים שיעבדו תחתיו בתחומים השונים . כמו כן , החברה מתבקשת להוכיח 
ניסיון בעבודות בהיקפים גדולים , בעבודה מול רשויות כגון : משרדים 

העבודות כוללות  , רשויות ממשלתיים , רשויות מקומיות , מע"צ וכד'.ממשלתיים 
בין השאר ליווי תיאום וקידום תכנון, ליווי ניהול ופיקוח על הביצוע , תיאום עם 
גורמי העיריה ומשרדי הממשלה , וכל גורם כפי שיידרש , כמו כן תיאום עם גורמי 

 ורם כפי שיידרש.חוץ כגון תאגיד המים, בזק, חב' חשמל, הוט וכל ג
 
  שנים לפחות ובעל ניסיון  20מהנדס אזרחי בעל ותק של  –. מנהל הפרויקט 1

 קודם בניהול של פרויקטים בהיקף ובאופי דומה לפרויקט .
 
 

  0מהנדסים אזרחיים או הנדסאים אזרחיים רשומים בעלי וותק של  -. מפקחים3          
 שנים בפיקוח צמוד המועסקים כשכירים ע"י המציע     
 
הנדסה בעיריית  חייבים לקבל כתב מינוי ממנהל והמפקחיםמנהל הפרויקט  .2

 עפולה .
 

בנין נקודת מפגש   20:00   בשעה  /22929102  ש הבהרות יתקיים בתאריךמפג  .ב
 .'בבקומה ברוש  עירית עפולה אולם ישיבות 

 
כיכר  ,בניין "קדוש" ב ,הירייבקופת העלרכוש ניתן המכרז  חוברת מסמכי את   .ג

      שלא יוחזרו. ,₪ 000 סך של תמורת ,קומה רביעית ,3העצמאות 
 

 עד לתאריך בתוקף , 0,000₪בסכום של ערבות בנקאית המציע יצרף להצעתו   .ד
 משומתו ,בתנאיה הההצעה ועמידקיום משמשת להבטחת  הערבות /119229102

 בהצעתו.המציע לא יעמוד אם על ידי העירייה 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 04יהושע  וברחב ,יהיריבבנין העלתיבת המכרזים את ההצעות יש להגיש ידנית   .ה
 ,במעטפה סגורה ההצעות יוגשופניות הציבור בקומת הכניסה  לשכתבבעפולה, 

 :אחרון להגשת ההצעותהמועד הבלבד. ונושאו את מספר המכרז  כשהיא נושאת 
 21:00עה ש   /11929102   עד לתאריך 

 
, אין העירייה מתחייבת לבצע העבודות נשוא המכרז, או כמות כלשהי של העבודה  .ו

 .ןחלק מהרק כלל את העבודות או לבצע לבצע שלא שומרת לעצמה הזכות והיא 
 
 

 נית "לשירותך בלשו www.afula.muni.ilניתן לעיין בחוברת המכרז באתר העירייה  .ז
 בקליק".   

 
 
 
 

 עירית עפולה

                                              

                                                                                                 

 

 

http://www.afula.muni.il/

