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 עיריית קרית ים 

 מתקני שילוט חוצות בקריית ים 4השכרת צורכי ל 48/2018מס'  פומבי מכרז 
 

ארבעת מתקני שילוט חוצות )על רגל דו צדדי להשכרת פומבי מכרז מפרסמת בזאת  ים-קריתעירית 
   (,90בשד' ירושלים )מול מס'  -2בשד' ירושלים פינת רח' משה שרת.  -1מ"ר(, הממוקמים:  9בגודל 

)להלן: "מתקני  ברח' צה"ל פינת שד' ירושלים. -4 בשד' ירושלים פינת ארזים )ירידה מגשר בגין(. -3
  .שילוט חוצות"(

השמורה לעירייה לשתי תקופות נוספות בנות עם אופציה להארכה שנים  שלושתוקף השכירות למשך 
 .01/03/19 ביום לזוכה( הינה מתקניםמועד תחילת השכירות )מסירת ה. שנה כ"א

השילוט ובכלל  ניליטול על עצמו אחריות לתחזוקה כוללת של מתקהמציע שהצעתו תזכה מתחייב 
השילוט וביטוח פעולות  ני)במידת הצורך( וכו'.עלויות אחזקת מתק ם, להחליפםזה, יהיה עליו לצבע

ני ושלטי הפרסום, יחולו על הזוכה, לרבות החלפת רכיבי מתק ניםהשימוש והתחזוקה של המתק
 .השילוט שהתבלו או ניזוקו

 
עליו יידרש וטופס הגשת הצעת המחיר ת תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח החוזה א

 ₪ 500 של בסך תמורת תשלום (,13/01/19 -, החל מיום ראשון )ההזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש
ים. התשלום -, קריית10שד' משה שרת  ,ים-קרייתבעיריית קופת מחלקת הגבייה , ב)לכל מעטפת מכרז(

 לא יוחזר. -הנ"ל 
העירייה הינה מלכ"ר ולפיכך תינתן קבלה אך לא חשבונית מס. רק מציע שירכוש את טפסי המכרז יהיה 

   רשאי להשתתף בו.
 

י מנכ"ל קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרד)לא לצלמם(, לעיין במסמכי המכרז יהיה, ניתן כן 
 (.13/01/19 -)החל מיום ראשון, ה ה', בשעות העבודה -א' בימים ,העירייה

  
 הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם במתכונת ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

 
ו/או שיק צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת העירייה  על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית

שתעמוד  ₪ 5,000ת וכיו"ב לא יתקבלו(, בשיעור )המחאות פרטיות, שטרובנקאי לפקודת העירייה 
ימים לאחר המועד האחרון )ו/או הנדחה( להגשת הצעות במכרז וזאת, לשם הבטחת  90בתוקפה עד 

 .מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו

 
ואת כל מסמכי המכרז כשהם  האישורים הדרושיםקבלה על רכישת מסמכי המכרז, , את ההצעות

 פומבימכרז " –מעטפה סגורה, כשעליה מצוין לעותקים, יש להכניס  2 -ים ע"י המציע בחתומ
 מיום, לא יאוחר בלשכת מנכ"ל העירייה -ולמסרם ביד בעירייה שילוט חוצות"  מתקני 48/2018

  בצהרים. 0013:שעה  24/01/19 חמישי

 
 תיבת המכרזים תבוא הודעה נפרדת.פתיחת על מועד 

 
 חר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בועדת המכרזים. מציע שלא ימלא א

 
 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 
 

        __________________ 
 יניב שנקר         

 מנכ"ל העירייה                   


