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  .16:00עד השעה   30.10.2017מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך  
  

  , קריית גת. 4, קניון לב העיר, קומה 3במזכירות העירייה, כיכר פז  ידניתהמסירה תיעשה 

  תובא לדיוןמעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא 

  

החל מיום , 4, קניון לב העיר, קומה 3במשרדי מזכירות העירייה, כיכר פז את מסמכי המכרז ניתן לרכוש 
ש"ח, שישולם בשיק,   1,000תמורת סך של , (בימי הפעילות הרגילים) 09:00-16:00, בין השעות: 16.10.2017

  יוחזר.סכום אשר לא 

הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת ההצעות בכל רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים  
  הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.

  

מובהר, כי השימוש במונח "משתתף" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא 

  זים.להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכר

  

  13/2017 לוח זמנים לביצוע מכרז מס'

 אירוע מועד

 המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה 12:00עד השעה  23.10.2017ביום: 

 המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה 16:00עד השעה  30.10.2017ביום: 

  

  2017 אוקטובר
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  הזמנה

יום וקבוצות טיפוליות  להפעלת מרכז, להציע הצעות ,מציעים בזאת מזמינה"] העירייה[להלן: " קריית גתעיריית 
], בהתאם לדרישות "מע"שו/או " "השירותים" ו/או "העבודותלבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית [להלן: "

  ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז להלן. 

  .היום תתבצע ע"י גוף מפעיל אחד הפעלת מרכזיובהר כי,  

 , במגרש הידועהזית לשם אספקת השירותים נשוא מכרז זה בלבד, יועמדו לרשות המשתתף, מרכז יום הנמצא ברח' 
 עירייהבבעלות ה בעיר קריית גת, וכן  ציוד ואביזרים שונים שכולםמ"ר,  3,200 -בגודל כולל כ,  98, ח"ח 1913כגוש 

  .המצורף להסכםכמפורט בנספח ז' 

תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל ו יחידים רשאים להשתתף במכרז

  :הקריטריונים הבאים 

) בהפעלת מסגרות 2007-2016(השנים האחרונות  10שנים (במהלך  7לכל הפחות ניסיון קודם של   .1
 ,התפתחותית (ודוק: מרכזי יום טיפוליים, מע"ש, מסגרות דיור)-לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית

אחת בכל ומעלה  חניכים 60מסגרות שונות בהן טופלו  3במהלכן הופעלו ע"י המציע, לכל הפחות, 
  .מהשנים

(ו) לחלק א', ובנוסח 2להוכחת דרישת הניסיון, יצרף המציע תצהיר ערוך וחתום כדין כנדרש בסעיף 
  .2המצ"ב בחלק ז'

, על פי 6201-2201מהשנים  אחתבכל י של המציע מכל עיסוקיו השונים ופעולותיו, פהכס המחזור .2
  לפחות (כולל מע"מ).  ₪ 1,500,000הדו"חות המבוקרים, אינו נמוך מסך של 

(ו) לחלק א', וחוו"ד רו"ח בהתאם 2תנאי זה יוכח באמצעות תצהיר ערוך וחתום כדין כנדרש בסעיף 
  .2לנוסח המצ"ב בחלק ז' 

 (ד) לחלק א'].2צירף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז [ראה סעיף      .3

 העסקה למניעת החוק בדרישות, המציע של עמידתו בדבר תצהיר לחילופין או משטרה אישור צירוף .4
 עברייני חוק": להלן, והתקנות החוק[ תקנותיו על, 2001-א"התשס, מסוימים במוסדות מין עברייני של

"], העונשין חוק: "להלן[ ממנו הנובעת החקיקה על 1977-ז"התשל, העונשין חוק בהוראות וכן"], המין
 עברייני חוק בדרישות העומדים עובדים ורק אך והחוזה המכרז נשוא בעבודות יעסיק כי והתחייבות

 .העונשין בחוק כמדורג" פשע" או/ו" עוון" בדרגת עבירה כל עברו ושלא, המין

  נוסח תצהיר מצורף כחלק יא' למכרז.   

  

  .שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתובדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים 

זכירות למ ידניתיגיש הצעתו בשני העתקים על גבי הטפסים שהומצאו לו וימסור אותם  ,כל המעוניין להשתתף
יצוין אשר במעטפה  30.10.2017וזאת עד ליום    , קריית גת,4, קניון לב העיר, קומה 3כיכר פז העירייה בכתובת 

לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית  סיעודי ומע"ש,/טיפולייום  ת מרכזלהפעל  13/2017 מכרז מס'עליה: "
"). מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל מועד ההגשה" -(להלן  16:00עד השעה  וזאת  ,בעיר קריית גת"

  סיבה שהיא, תיפסל ולא תובא לדיון.

לול לגרום לפסילת ההצעה. ה מתנאים אלה, עישינוי או סטיאת ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל 
  בם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.תשומת ל
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מהמועד האחרון להגשת  יום, 90הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה ממועד הכנסתה אל תיבת המכרזים ולמשך 
יתארכו הליכי מכרז. מציע אשר חזר בו צעות. העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקפן של ההצעות במידה והה

  תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה אליה. –מהצעתו במהלך תקופה זו 

  

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר יישויות משפטיות. היישות 
  המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי ההזמנה, הינה היישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה. 

שלא לבצע כלל את ההזמנה. מובהר, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה, ואף 
כי המונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי ההזמנה נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי 

 ההזמנה שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. 

  

רושים והבין את כל הדרישות ומקבל הגשת ההצעות מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הד
  על עצמו, באם יזכה במכרז, את החובה לקיים את כל תנאי המכרז והחוזה.

, 3בכתובת כיכר פז  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, וקודם לרכישתם הן במשרדי מזכירות העירייה
                      בכתובת :   והן באתר האינטרנט של עיריית קריית גת קניון לב העיר, קומה רביעית, 

gat.muni.il-http://www.qiryat  

  

 הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע מהליך זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים 
  .לפי הסמכות העניינית באר שבע,או  קריית גת

                          

  

  

  

  בכבוד רב,                           

  אבירם דהרי                                                                                                                                      

  ראש העיר                                                                                                                                       

  

  

  

  

  

  

  


