
 

 עיריית קריית ים

 

  20/2019מכרז פומבי מס' 

 בקריית ים 7רח' זלמן שזר  הזמנה לקבלת הצעות להפעלת מרכז יום לקשיש

עיריית קריית ים (להלן: "העירייה") באמצעות האגף לשירותים חברתיים, מזמינה בזאת  .1

 - גופים ועמותות, העומדים בתנאי המכרז להציע הצעות להפעלת מרכז יום לקשיש לעד

 )""השירותים –בעיר קריית ים ( להלן ביום  קשישים 60

-בקריית ים והינו בבעלות האגודה למען הקשיש 7מבנה המרכז ממוקם ברחוב זלמן שזר  .2

 קריית ים (ע"ר).

שלא יוחזרו)  ₪ 2,000(בסכום של  28/05/19את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  .3

  .קריית ים ,10משה שרת , רח' קופת העירייהב

 בחדר ישיבות לשכת מנכ"ל 11:00בשעה  03/06/19בה יתקיים ביום מפגש מציעים חו .4

 .קריית ים ,10משה שרת העירייה, רח' 

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו  .5

), אשר תהא ניתנת ש"חבמילים: שלושים אלף  ₪ 30,000( בהתאם להצעתו, בסך של

 90 -לבתוקף היי דרישתה הראשונה של העירייה. הערבות תלמימוש מיידי בכל עת עם 

דרישת העירייה, אם תבוא כזו, לבהתאם מהמועד האחרון להגשת ההצעות ותחודש  יום

יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר 

 .הזכייה

, גב' גילי סולוביצ'יקשאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז יש להפנות בכתב ל .6

 עו"ס מנהל האגף לשירותים חברתיים באמצעות 

באחריות המציעים לוודא כי , 15:00שעה  05/06/19 ליוםעד  gilis@k-yam.co.il מייל:

 050-6223642: בטלפון הגיעו ליעדן במועד, שאלותיהם

כי המציע קיבל את כל המידע והנתונים הנדרשים והבין  ,ווה אישור לכךהגשת הצעה תה .7

את כל דרישות המכרז והוא מקבל על עצמו, אם יזכה במכרז, לקיים את כל תנאי המכרז 

 .והחוזה



 

 עיריית קריית ים

 לשכת היועץ המשפטי
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  04-8789-705טלפון:  e-mail: dekel@qiryt-yam.muni.il 10שד' משה שרת 

 04-8760-564פקס':    29083ים -, קרית660ת.ד. 

 

 

 .כי העירייה רשאית על פי שיקוליה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא ,מובהר .8

כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק כמו כן, אין העירייה מתחייבת לקבל 

 .חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי

 ברח' ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים אשר בלשכת מנכ"ל העירייה, .9

 16/06/19 -ראשון ה , במעטפה ללא כל סימני זיהוי, וזאת עד ליוםקריית ים ,10משה שרת 

 .תוגש במועד, לא תתקבל הצעה אשר לא 13:00עד השעה 

 . על מועד פתיחת תיבת המכרזים תצא הודעה נפרדת לכלל המציעים .10

 
 

 יניב שנקר
 מנכ"ל העיר
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