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 3/2020 פומבי מכרז  -עיריית קרית ים 
מתחם בית הספר  7הנגב ברחוב  /מעון יוםגן ילדיםהפעלת לצורכי  הלהשכרת מבנ

  )88מחלקה  חלק 84104(גוש  מפלסים לשעבר
 

הנגב + שטח חצר ברחוב  הלהשכרת מבנפומבי מכרז מפרסמת בזאת  ים-קריתעירית 
 2הנגב ברחוב  ימצו ההמבנכי המכרז. פי התנאים המפורטים במסמ-על ים-בקרית ,7

מ"ר  500+  "ר מ 270מבנה הינו השל שטח בנוי   ,88 המחלק , חלק10448 -גושכ וידוע
  חצר.

עם אופציה חמש שנים תוקף השכירות למשך . השכירות הינה חופשית ובלתי מוגנת
מועד . בכפוף לאישור משרד הפנים ומועצת העיר תונוספחמש שנים להארכה ל

 .2020/15/08ת השכירות (מסירת המבנה לזוכה) הינה תחיל
 

יהיה לשלם  זוכהועל העל ידי השוכר הקיים המבנה שופץ והותאם לצורכי גן ילדים 
לצורכי שיפוי השוכר היוצא (ככול שזה לא פעמי בגין עלות השיפוץ -לעירייה תשלום חד

 וזאת, בנוסף לדמי שכירות חודשיים.יזכה) 
 

מכים הנלווים אליו, לרבות נוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז ת תנאי המכרז והמסא
 ₪ 050 של בסך תמורת תשלום ),09/02/2020 -, החל מיום ראשון (הלחתום, ניתן לרכוש

, 10שד משה שרת , ים-קרייתבעיריית קופת מחלקת הגבייה , ב(לכל מעטפת מכרז)
 לא יוחזר. -ים. התשלום הנ"ל -קריית

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

 
י קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרד(לא לצלמם), לעיין במסמכי המכרז יהיה, ניתן כן 

 ).09/02/2020 -(החל מיום ראשון, ה ה, בשעות העבודה -בימים א ,מנכ"ל העירייה
  

(יציאה  09:30בשעה , 16/02/2020  -ראשון, ה וייערך ביום הינו חובהים סיור משתתפ
 ים).-, קריית10(מחלקת נכסים ), שד משה שרת  העירייה ממשרדי

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

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

(המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא ו/או שיק בנקאי לפקודת העירייה העירייה 
 90שתעמוד בתוקפה עד ) ₪אלף שלוש מאות שבעים ( ₪ 0,00073יתקבלו), בשיעור 

ימים לאחר המועד האחרון (ו/או הנדחה) להגשת הצעות במכרז וזאת, לשם הבטחת 
 .ז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתומילוי תנאי המכר



 
 / מחלקה משפטית מחלקת נכסים

__________________________________________________________________________________ 
     Kiriat Yam Municipality Moshe Sharet str.10 ISRAEL 29022 ים-קריית, 660. ד.ת, 10 שרת משה שדרות
              Tel. 922-4-8289240 Fax. 922-4-8260564 29022  04-8260564.פקס), קווי רב( 04-8289289: טלפון

 
מובהר, כי הערבות הבנקאית של הזוכה במכרז, תחולט לטובת עיריית קרית ים, 

השכירות השוטפים, בגין שיפוץ הנכס -פעמי מעבר לתשלומי דמי-כתשלום חד
 .ותועבר לידי המחזיק שהשקיע כאמור

 
 -ים ע"י המציע בואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומ , האישורים הדרושיםאת ההצעות

 ולמסרם 3/2020 פומבימכרז  -מעטפה סגורה, כשעליה מצוין לעותקים, יש להכניס  2
שעה  20/02/2020 -החמישי  מיום, לא יאוחר בלשכת מנכ"ל העירייה - ביד בעירייה

  בצהרים. 13:00
 

 תיבת המכרזים תבוא הודעה נפרדת.פתיחת על מועד 
 תובא הצעתו לדיון בועדת המכרזים.  מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא

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

 
        _________________ 
  מר יניב שנקר                
  מנכ"ל העירייה                 


