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 07/21 מכרז פומבי מס'

 מועצה אזורית משגב

 להצבת מתקן תקשורת נכסלשכירת 
 

לשכור מאת המועצה נכס כמפורט להלן  הצעות בזאת מזמינה( "המועצה"-)להלן משגבועצה אזורית מא.  .1
 ציוד או/ו מתקנים או/ו שונים מסוגים ות/אנטנה או/ו תקשורת תורן העמדת או/ו אנטנות הצבתלצורך 

)להלן: סלולארית  לתקשורת נייד טלפון-רדיו תאי של ותפעולם תחזוקתם ,התקנתם לצורך הנדרשים אחר
 ."(המתקן"

מבנים ומוסדות בייעוד  19278 בגוש 4המהווה חלק מחלקה  , מ"ר 6,657 -כהינו חלק ממגרש ששטחו הנכס ב. 
 מ"ר. 120 -כ עומדים להשכרה במסגרת מכרז זה שטח המגרשמתוך  ,205-0379479מספר לפי תכנית  ציבור

 רשאים לגשת למכרז: .2

 השותפויות / החברות ברשם הרשום או/ו מורשה עוסק הוא ואשר ,דין פי על המתנהל - ישראלי תאגיד .2.1

 .בכך וכיוצא העמותות / השיתופיות האגודות /

בעל רישיון מאת משרד התקשורת למתן שירותי בזק ושירות תשתית רדיו סלולרית למפעיל רט"ן  .2.2
 .בישראל

היעדר הרשעה ו/או חקירה של מגיש ההצעה, וכן בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים, בעבירה שיש עמה  .2.3
מס, אי מתן קבלות קלון או בעבירה שנושאה פיסקלי/ פיננסי כגון אי העברת ניכויי, אי דיווח לרשויות ה

רשמיות וכיוצ"ב, ולמעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 
 .1981 –תשמ"א 

 .זה בעניין הצהרה על ויחתום  ,מעובדיה מי או למועצה כלכלית או/ו אישית זיקה נעדר ההצעה מגיש .2.4

עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם  .3
בטלפון  כספיםמשרדי אגף הב אשראי/העברה בנקאית/צ'קאו באמצעות   אמצעות אתר המועצהלרכוש ב
 שלוש מאות) ₪ 300, תמורת תשלום בסך של 15:30עד  9:00ה', בשעות -במועצה בימים א' 9902026-04

 .( שלא יוחזרו למציעש"ח

. בפארק תעשיות משגב, מחסן לוגיסטי 14:00 בשעה 09.06.2021בתאריך  'דביום יתקיים סיור מציעים  .4
 .אינו חובהמפגש זה 

וזאת עד ליום  liav@misgav.org.il  בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שאלות הבהרה ניתן להגיש .5
על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או . 12.00בשעה  2021/6/13

 .כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה. 9902040-04בטלפון 

בתיבת המכרזים של  ידנית בלבד הגשה .0012:בשעה  2021/6/17 –המועד האחרון להגשת הצעות  .6
  .המזמינה

כולל לטובת המועצה בנוסח המחייב  2021/9/12בתוקף עד  ש"ח 6000להצעה יש לצרף ערבות בנקאית ע"ס  .7
 במסמכי המכרז.

 להצעה יש לצרף את כל התיעוד המסמכים הנדרשים כמפורט במכרז. .8

 הצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא.מתחייבת לקבל את ה מזמינהאין ה .9

 ליף את מסמכי המכרז המלאים.האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להח .10
 

 דני עברי
 ראש המועצה האזורית משגב
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