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 עסקי במתחם השוק העירוני הישן  הבנמהשכרת , ל20201/ פומבי מכרז 
  )1727 החלקחלק מ 44104(גוש   6ההסתדרות ברחוב 

 
במתחם השוק העירוני תעשייה  המבנלהשכרת פומבי מכרז מפרסמת בזאת  ים-קריתעירית 

המכרז.  פי התנאים המפורטים במסמכי-על ,מ"ר, לשימוש תעשיית מזון 88בשטח של  הישן
, 10444 :גושכוידוע  בקריית ים 6ההסתדרות רחוב בהשוק העירוני הישן מתחם ב ימצו ההמבנ
  .1727 ה:חלק

השכירות  קופתת, 01/03/2020מסירת המבנה החל מיום . השכירות הינה חופשית ובלתי מוגנת
כי  יובהר. חמש שנים עם אופציה השמורה לעירייה להארכה לתקופה זהה נוספתלמשך הינה 

שום כך, הסיור במקום הינו חובה לצורך עמידה ) ומas-is( ואהנוכחי, כפי שה והנכס יושכר במצב
 לצורכי המציע. ועל מצב הנכס ומידת התאמת

 
ת תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, א

(לכל מעטפת  ₪ 500 של בסך תמורת תשלום ,)2020/0220/ -, החל מיום ראשון (הניתן לרכוש
 -ים. התשלום הנ"ל -, קריית10שד משה שרת , ים-קרייתבעיריית קופת מחלקת הגבייה , במכרז)

 לא יוחזר.
רק מציע שירכוש את טפסי המכרז  יכך תינתן קבלה אך לא חשבונית מס,העירייה הינה מלכ"ר ולפ
  יהיה רשאי להשתתף בו.

 
י מנכ"ל קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרד(לא לצלמם), ין במסמכי המכרז לעייהיה, ניתן כן 

 ).02/02/2020-(החל מיום ראשון, ה ה, בשעות העבודה -בימים א ,העירייה
  

(יציאה ממשרדי  09:30בשעה , 2020/0209/ -ראשון, ה וייערך ביום הינו חובהסיור משתתפים 
 ים).-, קריית10(מחלקת נכסים), שד משה שרת  העירייה

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

 
צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת העירייה  על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית

 5,000לו), בשיעור (המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבו/או שיק בנקאי לפקודת העירייה 
ימים לאחר המועד האחרון (ו/או הנדחה) להגשת הצעות במכרז  90שתעמוד בתוקפה עד  ₪

 .וזאת, לשם הבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו
 

 2 -ב כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציעואת  , האישורים הדרושיםאת ההצעות
ולמסרם ביד בעירייה  20201/ פומבימכרז  -סגורה, כשעליה מצוין מעטפה לעותקים, יש להכניס 

  בצהרים. 0013: שעה 13/02/2020 חמישי מיום, לא יאוחר בלשכת מנכ"ל העירייה -
 

 תיבת המכרזים תבוא הודעה נפרדת.פתיחת על מועד 
 

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

 ה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. אין העיריי
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            _________________ 
  יניב שנקר         
 קריית ים – מנכ"ל העירייה         
 


