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עבודות נקז בדחיקה עד למוצא לים ועבודות תשתית ברחוב איתמר לביצוע 

 נתניהבן אבי ב

מעוניינת לקבל  "(החברההחברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ )להלן: " –ח.ל.ת  .1

ביצוע עבודות לבמסמכי המכרז בתנאי הסף המפורטים  העומדים מציעיםהצעות של 

 נתניהביצוע נקז בדחיקה עד למוצא לים ועבודות תשתית ברחוב איתמר בן אבי ב

, 105חלקות  8258גוש  271, 253, 252חלקות  8253במקרקעין הידועים כחלק מגושים 

בנתניה )להלן:  27חלקה  8260גוש  117 8256גוש  152חלקה  8254וגוש  6, 96, 1, 101

 ן"(, והכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז."המקרקעי

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז והדרישות הכלולות בו, המופיעים  .2

במלואם במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי 

 המכרז, יקבע האמור במסמכי המכרז. 

מכי המכרז, כאמור לעיל, על הקבלן בין יתר תנאי הסף, המפורטים בהרחבה במס .3

)קווי מים, ביוב וניקוז(  260בענף  -המציע להיות רשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג

 2' ג סיווג תכבישים, תשתית ופיתוח( קבוצ) 200ענף  בו לפחות 4קבוצת סיווג ב' 

  .לפחות

, 10 כניסהא', 4ברח הצורן במשרדי החברה  לרכושניתן  וותנאי מכרזאת מסמכי ה .4

₪  2,000 תמורת סך של 08:00-16:00בין השעות , אזה"ת פולג נתניה,  4קומה 

ניתן לעיין, ללא תשלום,  .מכרזשלא יוחזרו לכל מעטפת  )המחיר כולל מע"מ(,

 במקום ובמועדים המפורטים בסעיף זה לעיל.במסמכי המכרז 

בשטח,  0015:בזום ובשעה  0041:בשעה  10/21/7 -המפגש קבלנים  יתקיים ביום  .5
המציעים  ., בחניון העפר, בנתניה34שד' איתמר בן אבי ליד בנין מס'  נפגשים ברחוב

  מוזמנים להשתתף במפגש כאמור לעיל.

להירשם מראש באמצעות פניה לגב' גלית גבאי יש  ,מפגשבלהשתתף  מעונייניםעל ה

טרם מועד  24אשר תשלח לפחות  t@halat.co.ilgali באמצעות הודעה בדוא"ל

 .ולעדכן את מקום המפגש או אופן ביצועלקבוע ו העל זכות תשומר ההמפגש. המזמינ

)בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסמכי  מכרזת ההצעות במעטפת הא .6

עד  28/10/21 לתאריךעד , יש לשלשל, במסירה אישית ]לא לשלוח בדואר[ המכרז(

באותה שעה תחל ישיבת פתיחה  .המכרזים שבמשרדי החברה בתיבת, 16:00 השעה

 פומבית של ההצעות, בה רשאים המציעים להשתתף. 

מנהלת גב' גלית גבאי, יתן לפנות לנלקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז  .7

  .21/10/21 ליוםעד וזאת  galit@halat.co.ilבמייל  אגף התקשרויות ומכרזים

 ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.ן החבראי  .8
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