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 עיריית קריית גת

 7/17מס' פומבי  מכרז

 וגופי סמך עיריית קריית גתעבור  קבלני עבודות שיפוציםמסגרת למכרז 

 

 הצעות להציע הזמנה

עבור עיריית קריית  ,לעבודות שיפוצים הצעות בזאת מזמינה"( העירייהלהלן: "(  עיריית קריית גת .א

 וגופי סמך של העירייה.גת, 

 .מכי המכרז ונספחיומסבורט מפ העבודות תיאור .ב

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

 המחיר(.

הנמוכה ביותר תזכה בביצוע  ת המחירהעירייה, יתקיים תהליך תיחור בו הצעמבעת קבלת דרישת עבודה  .ד

ם באמצעות חלוקת עבודה, תהליך שאינו  מחייב שלב העירייה רשאית להתקשר עם קבלני המסגרת ג העבודה.

 תיחור.

 עם קבלן זה או אחר. להתקשראין באמור לחייב את העירייה לבחור או  .ה

 :שירותי הקבלנות ייכללו בין היתר העבודות הבאות .ו

, עבודות איטום, מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה, עבודות איטום , מתקני תברואה, מתקני עבודות בנייה

 שמל, עבודת טיח, עבודת ריצוף וחיפוי, עבודת צביעה.ח

 

, 9:00-14:00השעות  בין ,1/6/2017עד ליום  16.5.17 החל מיום לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .ז

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

( ₪)ובמילים: חמש מאות  ₪ 500עמרם, תמורת תשלום בסך אצל מזכירת מזכיר העיר הגברת סיגל 

, בלבד. התשלום יבוצע  בצ'ק מכרז כוללת שלושה עותקי מכרז  כל מעטפתאשר לא יוחזרו בכל מקרה, 

 . 08-6874509טלפון לבירורים 

מענה לשאלות הבהרה  13:00שעה , 25.5.17עד השעה  לוחות זמנים: הגשת שאלות הבהרה עד ליום  .ח

בימים א עד ה כולל , 15:00שעה  1.6.17עד ליום הגשת ההצעה  18:00עד השעה  28.5.17עד ליום  יינתנו

 , והכל בהתאם להוראות המכרז. 9:00-15:00בין השעות 

קניון לב בבניין העירייה הפגישה תערך  נוכחות חובה!!. .15:00שעה  23.5.17סיור קבלנים ייערך ביום  .ט

 יית גת,  קר 3ברחוב כיכר פז   4העיר קומה 

 תנאי סף להשתתפות במכרז
, עד המועד האחרון להגשת ההצעות, )ולא באמצעות קבלן משנה( מקיים בעצמורשאי להשתתף במכרז רק מציע ש

 הבאים: המצטברים תנאים הכל את 

 קבלן שהינו עוסק מורשה  או חברה הרשומה ברשם החברות.

 שרד הבינוי והשיכון קבלן הרשום בפנקס הקבלנים של מ

 אלף שקל לעבודה.  150000עבודות לפחות בהיקף של לפחות  3, ביצע 2016שנת במהלך 

 (. 2012שנים לפחות ) לפחות משנת  5למציע יש ניסיון מוכח בביצוע עבודות שיפוצים במשך 

ה אישור רואה שקל )בכל שנה(. יש לצרף להצע 500,000של  2013-2016למציע היקף כספי שנתי בין השנים 

 חשבון על היקף כספי זה.
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 לבין זו בהזמנה בין האמור סתירה של מקרה בכל המכרז. במסמכי מצוינות נוספות מפורטות הוראות .י

 גוברים.  המכרז מסמכי – המכרז במסמכי האמור

  

 

                       

 ,בברכה                                                                                                                  

 מר אבירם דהרי                                                                                                               
 עיריית קריית גת  ראש                                                                                                              

 

 


