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 8/2020' מס פומבי מכרז

  לעיריית דימונה ושתילים פרחי עונה אספקת

ושתילים מסוגים שונים הכל בהתאם עות מחיר לאספקת פרחי עונה עיריית דימונה מזמינה בזאת הצ .1
  למפורט במסמכי המכרז. 

 

 ., תחת קטגוריית מכרזיםאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר עיריית דימונה  .2
 

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר שאול סרוסי, מנהל אגף שפע, באמצעות פנייה בכתב  .3
טלפון  .12:00ועד לשעה  26.4.20 עד ליוםוזאת .  revitalt@Dimona.muni.il  בלבד, לכתובת דואר

 .  073-2756170לבירורים ולאישור קבלת המייל במס' 
 

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית  .4
להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה 

 הקודם של העירייה עם המציע. 
 

נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו  מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות .5
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.
 

העירייה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. העירייה תהא רשאית לפצל  .6
 או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.ו/

 

יתר האישורים לרבות הוכחות בדבר ניסיון והמלצות ו את ההצעה יחד עם כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, .7
אל הגב' יפה עזריה, רכזת ועדות ומכרזים, לכתובת דואר  בקובץ נעול  14:00ועד לשעה  29.4.20עד ליום לשלוח יש 

יש לשלוח עד לאותו המועד אל עוה"ד עדי  קוד הפתיחה של הקובץ. את yaffaz@Dimona.muni.ilאלקטרוני: 
 .  Adiazoulay@dimona.muni.ilאזולאי לכתובת דואר אלקטרוני :

בסמוך לכך( בלשכת היועמ"ש קומה  )או14:15בשעה  29.4.20ביום ככל האפשר  הצעות המכרז תתקיים פתיחת .8
כל משתתף יהיה רשאי להיות נוכח בעת פתיחת המכרזים עירייה מרכז מסחרי חדש, דימונה. ג', בבניין ה

      נה( )והכל בהתאם להגבלות משרד הבריאות בעניין נגיף הקורווההצעות ורישום מסמכי המכרז. 
                                  

חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל,  .9
 ידי העירייה. -ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על

 

 בכבוד רב,                       

 ביטון מיןבני                      
 ראש עיריית דימונה              
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