
Fקריית גת עיריית 

 04/ 2017 'מס פומבי מכרז

 למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי וקשרי ממשל

 מכרז פרסום בדבר הודעה                                                    

אסטרטגי יעוץ  שירותי למתן הצעות בזאת מזמינה "(הרשות/ ""העירייה: "קריית גת )להלן עיריית
בתנאים הכלליים ובהסכם המצורף  2לרבות בס' , ונספחיו המכרז במסמכי כמפורט, וקשרי ממשל

 ("השירותים" )להלן:למסמכי המכרז  6כנספח מס' 

 .המכרז במסמכי המפורטים הסף תנאי בכל העומדים מציעים, במכרז להשתתף רשאים

 :המכרז רכישת

מזכיר  במשרדי, יוחזרו שלא ₪ 400 של בסכום 27.4.2017 מיום החל לרכוש ניתן המכרז מסמכי את
 לבירור טלפון , 13:00 עד 10:00 השעות בין, 4 קומה, 1בכתובת: קניון לב העיר, ת.ד.  העירייה

 08-6874509: המכרז רכישת בנושא

 של במקרה לרבות ,מקרה בשוםלמשתתף  יושב לא המכרז מסמכי בגין התשלום כי בזאת מובהר
 .שהיא סיבה מכל המכרז ביטול

 .הצעה להגשת תנאי הינה ,לעיל כאמור המכרז רכישת כי מובהר

 :המכרז במסמכי עיון

 מזכיר העירייה. במשרדי, לרכישתו קודם המכרז בתנאי לעיין ניתן 27.4.2017 מיום החל

 .בלבד העירייה מזכיר אצל שיימכר הנוסח הינו המכרז של המחייב הנוסח

 :למכרז הרשמה חובת

רכש את מסמכי המכרז ומסר ש למיאך ורק  תשלחנה, המכרז בנושא שוטפות הודעות או/ו  הבהרות
 .פרטים

 :הבהרה שאלות

עו"ד יעל  לידי דוא"לב למכרז בקשר הבהרה שאלות להעביר ניתן  12:00 בשעה 7.5.2017 ליום עד

 ;6364440-30: טלפון  yael@ialaw.co.il : דוא"ל באמצעות מנור

 .במועד ליעדן הגיעו שאלותיהם כי לוודא המציעים באחריות

 .8.5.17תשובות יינתנו עד ליום 

 :ההצעות הגשת

 :יירשם עליה סגורה במעטפה, כרוכים עותקים 2 -  ב למסור יש המכרז לתנאי בהתאם ההצעות את
 המכרזים לתיבת 12:00 בשעה 11.5.17 ליום עד ידנית במסירה, בלבד" 04/2017 'מס פומבי מכרז"

 ,4 קומה קניון לב העיר,,3( בכתובת: כיכר פז בדואר לשלוח לא) העירייה מזכיר בלשכת הנמצאת
 יפסלו. לעיל הנקובים והשעה המועד לאחר שימסרו מסמכים קריית גת,

 :כללי

 .שהיא הצעה כל לקבל מתחייבת העירייה אין
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 .במכרז זוכים מספר לבחור רשאית העירייה

 רשאית לפצל זכיה בין מספר מציעים.העירייה 

 העיריה רשאית לקבל הצעה באופן חלקי.

 .לנכון שתראה סיבה מכל עת בכל המכרז את לבטל רשאית העירייה

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי מההצעה חלק רק לפועל להוציא רשאית העירייה

 .תקציבי אישור של ולקיומ כפוף, בפועל העבודות ביצוע

 שיוגשו המכרז מסמכי את להכשיר בא אינו, הפרסום בגוף" הצעה" בלשון השימוש כי בזאת מובהר
 .המכרזים דיני פ"ע הצעה לכדי המשתתף י"ע

 .כאחד המינים 2  - ל מתייחסות אך זכר בלשון נוחות מטעמי מנוסחות המכרז הוראות

 

 

 אבירם דהרי                                                                                                                      

 רהעי ראש                                                                                                                        

 


