החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ
מכרז פומבי מס' ( 06/20מכרז להפעלת שוק הבגדים בקריית גת)
 .1החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "החכ"ל") מזמינה בזה קבלת הצעות עבור שימוש,
הפעלה ואחזקה של "שוק רוכלות בגדים" בעיר קריית גת ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז פומבי מס'
( 06/20להלן" :הפעילות").
 .2ההשתתפות במכרז מותנית ,בין היתר ,במילוי התנאים המוקדמים הבאים ,וזאת -מבלי לגרוע מיתר התנאים
המוקדמים המפורטים במסמכי המכרז:
(א) על המציע להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בהפעלת מתחמים ,הכוללים מעל  70דוכני ממכר שונים.
(ב) על המציע להיות בעל מחזור כספי של  ₪ 500,000בתוספת מע"מ ,לפחות ,בכל אחת מן השנים  2018 ,2017ו-
;2019
(ג) המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה מטעמו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון וזאת
במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.
**מציע שלא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים לעיל או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים ,כי הוא עומד
בתנאים המפורטים לעיל ,רשאית החכ"ל לפסול את הצעתו.
 .3ההתקשרות בין הצדדים תהא למשך  12חודשים ,החל ממועד חתימת המזמינה על חוזה ההתקשרות .יובהר כי
לחכ"ל ,ולה בלבד ,שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ,מעת לעת ,ובלבד שתקופת ההתקשרות
המקורית והתקופות הנוספות לא תעלנה על  60חודשים; הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .4את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך כולל של  ₪ 1,500במשרדי החכ"ל ,רח' שדרות לכיש  7קריית
גת (האורג  1ב ,)WAZEהחל מיום  30.12.2020בין השעות  .15:00 – 09:00מובהר כי התשלום עבור רכישת מסמכי
המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא.
 .5ביום  13.1.2021בשעה  10:30ייערך מפגש מציעים להסברת מהות הפעילות ומתן הסברים והבהרות בכל הקשור
למסמכי המכרז (אולם אין בכך כדי לגבור על האמור במסמכי המכרז ,ובתשובות הבהרה בכתב ,ככל שתהיינה
כאלו על-ידי החכ"ל) .נקודת המפגש היא משרדי החכ"ל .ההשתתפות בסיור המציעים היא חובה ומהווה תנאי
מוקדם להשתתפות במכרז.
 .6שאלות הבהרה ניתן להפנות לחכ"ל ,בכתב ,עד ליום  21.1.2021בשעה  ,14:00באמצעות כתובת הדוא"ל של
מנהלת המכרזים  ,maya@kgat.co.ilטלפון לבירורים  08-6811422שלוחה  .5על המציע לוודא טלפונית כי שאלו
התקבלה אצל המזמינה.
 .7תשובות לשאלות הבהרה תינתנה עד ליום ( 28.1.2021או במועד נדחה ,בהודעה שתוצא על-ידי החכ"ל) .תשובות
(בכתב בלבד) לשאלות ההבהרה תהיינה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והן תובאנה לידיעת המציע הפונה ,בצירוף
העתק לכלל המשתתפים במכרז.
 .8את ההצעות בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החכ"ל ,בכתובת המופיעה
בס'  4לעיל ,וזאת – עד ולא יאוחר מיום  8.2.2021בשעה  12:00בדיוק (להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
הצעות אשר תוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות – לא תתקבלנה.
 .9ההצעות תוגשנה בצירוף כל המסמכים הנדרשים על-פי הוראות המכרז ,לרבות ערבות בנקאית בסך של ,₪ 20,000
בנוסח המצורף למסמכי המכרז ועל-פי הוראות המכרז לעניין זה.


האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז והדרישות הכלולות בו ,המופיעים במלואם במסמכי המכרז.
לקבלת מלוא המידע המציעים מופנים לרכישת חוברת המכרז בהתאם להוראות הנזכרות בסעיף  4לעיל .מובהר
כי במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד.
יעקב אפראימוב ,יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

