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 עיריית קריית גת

 178/ס' מפומבי  מכרז

 פתוחים ציבור יובשטח חינוך במוסדות משחקים גני הקמתלמסגרת מכרז 

 

 הצעות להציע הזמנה

 בזאת מזמינה באמצעות אגף  בינוי ואחזקות מוסדות חינוך "(העירייהלהלן: "(  עיריית קריית גת .א

עבור עיריית  ,)להלן: "שצ"פים"( חיםפתו ציבור ובשטח חינוך במוסדות משחקים גני הקמתל הצעות

 שלושה אשכולות במכרז: וגופי סמך של העירייה.קריית גת, 

 .פים"ושצ חינוך במוסדות משחק מתקני והתקנת אספקה – 1 אשכול .1

 .פים"והשצ החינוך במוסדות והצללה קירוי והתקנת אספקה – 2 אשכול .2

במוסדות החינוך  סינטטי דשא או/ו מגומי בלימה משטחי של והתקנה אספקה -3 אשכול .3

 והשצ"פים.

 מציע יכול להגיש לאשכול אחד או יותר.  .ב

 .מסמכי המכרז ונספחיובורט מפ העבודות תיאור .ג

 +  האיכות)ניקוד  הגבוה ביותר ניקודהקבלו את ימציעים שמספר המכרז הינו מכרז מסגרת בו יבחרו  .ד

  ניקוד המחיר(.

 המועד עד(, משנה קבלן באמצעות ולא) בעצמו יםשמקי מציע רק במכרז להשתתף רשאי -ףתנאי הס .ה

 : הבאים המצטברים התנאים כל את, ההצעות להגשת האחרון

 .החברות ברשם הרשומה חברה או/ו  מורשה עוסק הינו המציע .1

 .תקף עסק רישיון בעל .2

 ברשות לעבודה שקל אלף 30,000 לפחות של בהיקף לפחות עבודות 3 ביצע, 2016 שנת במהלך .3

 (. חשבוניות העתק לצרף יש) מקומית

 לפחות שנים 5 במשך ניגש הוא אליו האשכול בתחום עבודות בביצוע מוכח ניסיון יש למציע .4

 (. 2012 משנת לפחות)

 אחר אישור כל או/ו 1918, 414, 5093, 748, 1497, 1498 י"ת: בתוקף רלוונטיים ההיתרים בעל .5

 כל. מספק שהוא לשירות או/ו רלמוצ התואם הישראלית התקינה פי ועל חוק פי על הנדרש

 ההיתר את לצרף יש) יבצע הספק אותו לשירות או/ו למוצר בהתאם ייבדק נדרש אישור

 (.להצעה

 

ה המשוקללת של צעההעירייה, יתקיים תהליך תיחור בו המבעת קבלת דרישת עבודה  -1באשכול  .ו

העירייה רשאית להתקשר עם קבלני המסגרת גם  ביותר תזכה בביצוע העבודה. הגבוהה מחיראיכות ו

  באמצעות חלוקת עבודה, תהליך שאינו  מחייב שלב תיחור.

בשלב התיחור,  1לא יתבצע שלב תיחור, יחד עם זאת העירייה רשאית לבחור באשכול  3 -ו 2באשכולות  .ז

 .3-ו 2זוכה שיבצע גם את העבודות של אשכול 

 עם קבלן זה או אחר. להתקשראו אין באמור לחייב את העירייה לבחור  .ח

, 9:00-14:00השעות  בין ,24/7/2017עד ליום  6/7/17החל מיום  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .ט

קריית גת,   4קניון לב העיר קומה  3במשרדי מזכיר העירייה בבניין העירייה הראשי ברחוב כיכר פז 

₪( )ובמילים: חמש מאות ₪  500 אצל מזכירת מזכיר העיר הגברת סיגל עמרם, תמורת תשלום בסך
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, בלבד. התשלום יבוצע  בצ'ק עותקי מכרז  נימכרז כוללת ש כל מעטפתאשר לא יוחזרו בכל מקרה, 

 . 08-6874509טלפון לבירורים 

 19/07/17, מענה לשאלות הבהרה יינתנו עד ליום 13/7/17לוחות זמנים: הגשת שאלות הבהרה עד ליום  .י

, והכל 9:00-15:00בין השעות בימים א עד ה כולל , 15:00שעה  24/07/17עד ליום הגשת ההצעה 

 בהתאם להוראות המכרז. 

 נוכחות חובה!!! .15:00שעה  12/7/17סיור קבלנים ייערך ביום  .יא

 לבין זו בהזמנה בין האמור סתירה של מקרה בכל המכרז. במסמכי מצוינות נוספות מפורטות הוראות .יב

 גוברים.  רזהמכ מסמכי – המכרז במסמכי האמור

  

 

                       

 ,בברכה                                                                                                                  

 אבירם דהרי                                                                                                              
 העיר  ראש                                                                                                              

 

 


