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 7/2020מכרז פומבי מס' 

 למתן רשות שימוש בתמורה בשלטי חוצות  
 

 הודעה

 

עיריית דימונה )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן רשות שימוש בתמורה בשלטי  .1

"הפרסום"(, וכמפורט  –חוצות שבבעלותה, בהתאם למפורט במפרט המצורף למסמכי המכרז, )להלן 

 במסמכים המצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  

 

להוריד מאתרה אינטרנט של עיריית דימונה תחת הקטגוריה "מכרזים", החל את מסמכי המכרז ניתן  .2

 . 31.3.2020ם  מיו

 

 15,000מותנית לטובת העירייה, בסך של   ערבות בנקאית בלתיצילום מציע יהיה חייב לצרף להצעתו  .3

 מציע שלא יעשה כן, תפסל הצעתו על הסף. .30.7.2020הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך ₪  

 

לטי יערך מפגש מציעים להכרת המקומות ברחבי העיר בהם ממוקמים שי 11:00בשעה   19.4.2020 ביום .     4

 במסגרת המפגש תתאפשרנה קבלת הבהרות ומענה לשאלות המשתתפים. .החוצות ומפגש הבהרות

המפגש יתקיים אצל מר עמוס שריג בחדר  .חובה םאינההשתתפות בישיבת ההבהרות ומפגש המציעים 

או במייל   0523591599 טלפוןבקומה שלישית בבניין העירייה.  לבירורים בעניין המפגש ב 309

amosarig@Dimona.muni.il. מציע שיבחר לא להשתתף במפגש לא יוכל לבוא בשום טענה .

  שעניינה מיקום השלטים או אי בהירות של תנאי המכרז. 

 
מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית .   6

להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור 
 ניסיונה הקודם של העירייה עם המציע.

 
צעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו .     מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש ה7

אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 
 ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.

 
רשאית  העירייה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. העירייה תהא.      8

 לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין זוכים שונים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 

וכל  הערבות הבנקאית צילום בצירוףאת ההצעה יחד עם כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע,  .9

  14:00ועד לשעה  7.5.20עד ליום  לשלוחיתר האישורים לרבות הוכחות בדבר ניסיון והמלצות יש 

לכתובת דואר אלקטרוני:  ורכזת הועדות, מכרזיםמנהלת  ,אל הגב' יפה עזריה בקובץ נעול

yaffaz@Dimona.muni.il ד יש לשלוח עד לאותו המועד אל עוה" קוד הפתיחה של הקובץ. את

                                                   .  Adiazoulay@dimona.muni.ilלכתובת דואר אלקטרוני :עדי אזולאי 

  

או בסמוך לכך( בלשכת )14:15 בשעה  7.5.20ככל האפשר ביום  פתיחת הצעות המכרז תתקיים.   10

היועמ"ש קומה ג', בבניין העירייה מרכז מסחרי חדש, דימונה. וכל משתתף יהיה רשאי להיות נוכח 

)והכל בהתאם להגבלות משרד הבריאות בעת פתיחת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז. 

 בעניין נגיף הקורונה( 

  בנימין ביטון  

 ראש העירייה           
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