
 הזמנה לקבלת הצעות 

 עיריית קרית ים

יסודי (כולל חטיבות בינים) -להפעלת מוסדות חינוך על

 7/2020במסגרת מכרז פומבי 

הזמנה לקבלת הצעות גורם מפעיל/רשת חינוך (שיקרא להלן: הגורם המפעיל) 

 יסודי בקרית ים.  -להפעלה ולאחזקה של שני מוסדות חינוך על

ים (להלן העירייה) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים לניהול,  עיריית קרית .1
 ים, כמפורט במסמכי המכרז.-להפעלה אחזקה של שני בתי ספר בעיר קרית

 

עיריית ק. ים, רח' משה מנכ"ל העירייה, את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  .2
ך החל מתארי, 15:00ל  08:00בין השעות ה',  –בימים א'  2, קומה 10שרת 

בהמחאה, שזמן  כולל מע"מ ₪ 7,000ם הסך של תמורת תשלו 12/3/2020
 .התשלום לא יוחזר בכל מקרה פרעונה הינו יום רכישת מסמכי המכרז.

 

 הצעתו תיפסל. -מציע שלא שילם עבור רכישת המסמכים קודם להגשתם

  

 17/3/2020סיור חובה במוסדות החינוך נשואי המכרז יתקיים בתאריך  .3
 10. מפגש היציאה לסיור בכניסה לבניין העירייה, שד' משה שרת 15:00בשעה:

בדיוק. על כל משתתף להצטייד בייפוי כוח חתום ע"י עו"ד  15:00ק. ים, בשעה 
מטעם הגורם המפעיל שבו יצוין כי המשתתף הינו נציג מוסמך של הגורם 

 המפעיל.
 

שעה:  22/3/2020 ניתן להפנות שאלות הבהרה למכרז בכתב בלבד עד יום .4
  . 04-8789705ולוודא קבלתו בטלפון  04-8760564לפקס:  13:00

 

להבטחת ההסכם והשתתפות המציע במכרז ועפ"י תנאי המכרז, על מגיש  .5
ההצעה לצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית על שם המציע לטובת 

. 2/9/2020ום ) בתוקף עד לי₪(ובמילים: מאה אלף   ₪ 100,000העירייה על סך 
יום נוספים, ללא צורך בהסכמת הערב  90 -תהא ניתנת להארכה להערבות 

 בהתאם לדרישות המפורטות בנספח א' למסמכי המכרז.
 

את ההצעה בצרוף כל האישורים והמסמכים הנלווים יש להגיש במסירה ידנית  .6
, 10בלבד. ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים בבניין העירייה, שד' משה שרת 



. ההצעות אשר תוגשנה 13:00שעה:  2/4/2020, לא יאוחר מתאריך 2ה קומ
 לאחר מועד זה, לא תתקבלנה. 

 

על מועד פתיחת המעטפות תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. המציעים  .7
 רשאים להיות נוכחים במועד פתיחת ההצעות.

 

מוסדות החינוך נשואי המכרז. הצעה אשר לא  לכלהמציע יגיש הצעתו  .8
. את ההצעות יש להגיש עפ"י יחס לכל המוסדות נשואי המכרז תיפסלתתי

ההנחיות כמפורט במסמכי המכרז, ואולם העירייה אינה מתחייבת לקבל את 
 ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 בכבוד רב, 

יניב שנקרמר   

קרית ים מנכ"ל עיריית  


