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   04/2020 מס' פומבי מכרז

 בגיל הרך לסיכוי מסיכון תכניות הפעלת
 

 והשירותים הרווחה עיריית דימונה באמצעות האגף לשירותים חברתיים ובהתאם לדרישת משרד

לסיכוי  מ"סיכון תכנית להפעלת הצעות לקבלת בזאת פונים הבריאות, משרד עם בשיתוף החברתיים

 .במעון לפעוטות הנמצא בתחום שיפוטה של עיריית דימונהבגיל הרך" 

 

 והאמור בו המכרז במפרט מפורטים הסף תנאי של זה ובכלל המכרז מפרט הוראות של מלא נוסח .1

 .המודעה נוסח על יגבר

 

באגף הגזברות אצל הגב' יפה מרציאנו בסך של  7.6.20את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום   .2

אשר לא יחוזרו. החל מאותו המועד ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של ₪  500

 עיריית דימונה תחת קטגוריית מכרזים. 

 

או בקשות הבהרה בקשר למכרז יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני /שאלות טכניות ו .3

edum@dimona.muni.il  בלבד למר אדו מנקיטה מנהל האגף לשירותים חברתיים ולא יאוחר

 . 08-6563108יש לאשר את קבלת המייל בטלפון  12:00.ועד לשעה: 14.6.20מיום 

 

אין העירייה . מובהר כי העירייה רשאית על פי שיקוליה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא .4

או כל הצעה שהיא והיא רשאית , ו הזולה ביותרמתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר א

מובהר בזאת כי השימוש בלשון . להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי

אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע״י המשתתף לכדי הצעה עפ"י , ״הצעה״ בגוף הפרסום

 .דיני המכרזים

 

: במעטפה סגורה עליה יירשם, עותקים כרוכים 2-ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב .5

ועד לשעה , 21/6/2020 בלבד, יש לשלשל לתיבת המכרזים  עד ליום 4/2020״מכרז פומבי מס׳  

, בבניין העירייה  קומה ג׳( לא לשלוח בדואר)יפה עזריה ' המכרזים גב מנהלת מח'אצל  14:00

 להניח המציע באחריות  .מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל עלולים להיפסל

 במועד בתיבת המכרזים תימצא שלא בהצעה תדון לא המכרזים. הוועדה תיבת בתוך ההצעה

 האחרון.

 

)או בסמוך לכך( בלשכת היועמ"ש 14:15בשעה  21.6.20תיבת המכרזים תיפתח ככל האפשר ביום  .6

בניין העירייה מרכז מסחרי חדש, דימונה. וכל משתתף יהיה רשאי להיות נוכח בעת קומה ג', ב

 פתיחת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

 בני ביטון                                                                                                                  

 ראש העיר                         


