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 21/2020מכרז פומבי מס' 

 נים מסחריים ברח' מ"ד המעפיליםלהשכרת מב
 

מסחריים ברח' מ"ד  עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם להשכרת שני מבנים .1
במסמכי  אמורבית אוכל ו/או מסעדה כבהם עסקים מסוג לתקופה קצובה על מנת שיפעילו המעפילים 

 המכרז.

 

מציע אחד לא יוכל לשכור יותר ממבנה  .לשני מציעים שוניםהעירייה תשכיר את שני המבנים  ,מובהר .2
מציע יגיש הצעות לשני המבנים ושתי ההצעות תהיינה הגבוהות תינתן לו אפשרות לבחור ו במידהאחד. 

 אחד משני המבנים.
 

 

ה מרציאנו, קומה ב', וזאת את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפ .3
 בשעות העבודה ) 14.7.2020וזאת החל מיום )כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו, ₪  1,500תמורת תשלום בסך 

 בכתובתח המלא של המכרז ודרישותיו הנוס . 14:00בשעה  5.8.2020ועד ליום  הרגילות של העירייה(
/http://www.dimona.muni.il/bids    

 

באמצעות מחלקת נכסים,  תמנהלעוה"ד מוריה כהן הרוש, פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל  .4
טלפון לבירורים ולאישור   moriah@Dimona.muni.il בכתובת דואר אלקטרוני:, בכתב בלבדפנייה 

 .  08-6563210במס'   קבלת הפנייה

 

 25,000ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של  , כתנאי להשתתפות במכרז,על המציע לצרף להצעתו .5
הצעה בה לא  5.11.2020אשר תהיה בתוקף עד לתאריך נוסח המופיע במסמכי המכרז, בהתאם ל₪, 

ש הצעות לשני המבנים לא יחויב ימציע שיגיצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון ע"י ועדת המכרזים. 
 .להגיש שתי ערבויות בנקאיות

 

להכרת המבנים וסביבתם. נקודת המפגש  והבהרות ייערך מפגש מציעים 11:00בשעה  22.7.2020 ביום .6
הינה בכניסה לעיריית דימונה. במסגרת המפגש תתאפשרנה קבלת הבהרות ומענה לשאלות 

ומהווה תנאי מוקדם המציעים הינה חובה,  ההבהרות ומפגש  ההשתתפות במפגש המשתתפים.
 .להשתתפות במכרז

 

ותר או כל הצעה שהיא. העירייה מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה בי .7
 תחשב, בין השאר, בניסיונה הקודם של העירייה עם המציע. ת

 
 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו  .8
ת אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניו

 ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 
 

על נספחיו( תוגש  השכירותההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה  .9
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע,  עותקים בשני

 ידי המציע.-כאשר היא ממולאת וחתומה על
 

 בבניין העירייה 303לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה ג' חדר ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד 
 ש במועד, לא תתקבל.הצעה אשר לא תוג  14:00עד השעה  5.8.2020ביום ותשולשל לתיבת המכרזים 

 

קומה ג' בלשכת היועץ המשפטי לעירייה,  14:15בשעה  5.8.2020פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום  .10
 בבניין העירייה.

 
 

 בכבוד רב,                  
 

 בני ביטוןמר                      
 ראש עיריית דימונה              
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