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 קריית גתעיריית 

 02/17פומבי מס'  מכרז

 קריית גתעבור עיריית  במיקור חוץ בטיחות וגיהות ממונה למתן שירותי 

 

 הצעות להציע הזמנה

 

וגיהות  ממונה בטיחות  שירותימתן ל הצעות בזאת מזמינה") העירייהלהלן: " (קריית גת עיריית .א

בהתאם למיקומם של עובדי  , וזאתהעירייה מיגורושאר  , אגפיהמוסדותיה, העירייהעבור  במיקור חוץ

המתקיימות  הפעילויות כל של העיריה, על סוגי השירותיםבכלל  יתמקדו הבטיחות שירותי. העירייה

 בתחום בטיחות בעבודה. ,על ידה

בעלי השכלה וניסיון כמפורט  ,וכן ליחידים  בטיחות  לחברות המעסיקות ממונים על מופנה המכרז .ב

 ,מסוכנים בחומרים טיפול  ,תעסוקתית גהות כולל בטיחות, תחומי במגוון עוסקיםאשר במכרז זה, 

 תחומי הדרכה רבים בהתאם לסוגי סיכונים בעירייה.  ,בטיחות תקני הכרת , בטיחות כתיבת נהלי

ובהתאם לתנאי  בתוספת אופציות האמורות במכרז )חודשים 36 (לשלוש שנים  הינו ההתקשרות משך .ג

 . המכרז

 .פרק השירותים במכרזבורט מפ עבודותה תיאור .ד

, 9:00-14:00, בין השעות 15/03/2017עד ליום  07/03/2017 החל מיום  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .ה

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

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

, בלבדיבוצע  בצ'ק  . התשלוםמכרז כוללת שלושה עותקי מכרז  כל מעטפתאשר לא יוחזרו בכל מקרה, 

  .08-6874509טלפון לבירורים 

, מענה לשאלות הבהרה יינתנו עד ליום 19/03/2017לוחות זמנים: הגשת שאלות הבהרה עד ליום  .ו

, והכל 9:00-14:00, בין השעות  26/03/2017עד ליום  23/03/2017הצעה מיום הגשת ה 21/03/2017

 בהתאם להוראות המכרז. 

שתעמוד  ₪, 10,000העירייה בסך  לטובת בנקאית "ערבות מכרז" ערבות להצעתו לצרף חייב מציע כל .ז

 ט'.כולל, כמפורט בנספח   01/07/2017ליום  עד בתוקפה

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

 גוברים.  המכרז מסמכי – המכרז במסמכי האמור

  .כלשהי אחרת הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין .ט

 י"ע או/ו בעצמה המכרז נשוא העבודות את המכרז ולבצע את לבטל הזכות את לעצמה שומרת העירייה

 מטעמה. מי

 מחיר הצעות או לקבלת/ו המחיר הצעות השוואת לצרכי הינם זה במסמך המופיעים הנתונים כל .י

 מחייבים נפרדת בהזמנה בפועל שירותים שהוזמנו בפועל. רק עירייהה את מחייבים ואינם מהמציעים

 ה. העיריי את

 

 ,בברכה                                                                                                                     

 מר אבירם דהרי                                                                                                                     
 קריית גת עיריית  ראש                                                                                                                    


