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פסולת בניין  למתן שירותי איסוף, פינוי, הובלה והטמנתלהתקשרות בהסכם מסגרת 
 דימונהעיר של ה )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוט

לנוכח העדרה של מטמנה לפסולת יבשה בתחומה של דימונה ועל מנת למנוע השלכת  .1

בניין בשטחים פתוחים ומתוך כוונה להביא למחזורה של  פסולת פסולת יבשה או פסולת 

 הבניין  החליטה עיריית דימונה לפרסם מכרז זה.

למתן שירותי מזמינה בזאת הצעות מחיר  "(העירייה)להלן: " עיריית דימונהלפיכך  .2

פסולת בניין )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח והטמנת  ההובלאיסוף, פינוי, 

 דימונה.עיר של ה וטהשיפ

במסמכי המכרז הכוללים את תנאי המכרז, מסמכיו ונספחיו  ללא תשלום ניתן לעיין .3

או באתר האינטרנט של העירייה  העירייה, באמצעות אתר ("מסמכי המכרז" :להלן)

  אילוז מנהלת אגף איכות הסביבה וקיימות .לוי לה אצל ש העירייהבמשרדי 

בגזברות העירייה קומה שניה בניין  24.2.2022 החל מיוםאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .4

 אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא. ₪ 1,000תמורת סך של העירייה 

אגף איכות הסביבה לגב' שולה אילוז מנהלת נוספים ולבירורים ניתן גם לפנות לפרטים  .5

  . 086563260טלפון:וקיימות ל

למסמכי המכרז, על  7נספח א'המצורף כעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בנוסח  .6

תהא רשאית  העירייה .)כולל( 1.5.2022הערבות תהא בתוקף עד ליום ₪,  25,000סך של 

 לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית. 

תיאור העבודות והשירותים הנדרשים מפורט בהסכם ובנספחים הטכניים הנכללים  .7

 במסמכי המכרז. 

בלבד. לא יתקבלו הצעות שישלחו בדואר או בכל דרך על ידי מסירה ידנית ההגשה תבוצע  .8

 להגישאת ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש  אחרת.

שדרות אריאל שרון דימונה במשרדה של : בכתובת העירייההמכרזים במשרדי בתיבת 

 את המעטפה. 00:12בשעה  10.3.2022 ליוםעד  גב' יפה עזריה קומה ג בניין העירייה

מכרז " את הכותרתאטומה ועליה לציין במעטפה יש להגיש  המכילה את מסמכי המכרז

 .לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת ".14/2022 'פומבי מס

לגב' שולה , ניתן לפנות לבקשת הבהרות בנוגע למכרז ספק בנוגע לקבלת הצעתכם או בכל  .9

: למייל בשעות העבודה(. אילוז מנהלת אגף הגנת הסביבה וקיימות לוי 

 shulailuz@dimona.munu.ul  . ,שאלות לא תהיה אחראית ל העירייהלמען הסר ספק

 שלא נקלטו בתיבת המייל הייעודית.  או בקשות הבהרה 

 .המכרז תפסל ולא תובא לדיוןהצעה שלא תמלא אחר כל תנאי  .10

מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס  .11

למכרז הם כמפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור 

 .במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, תגברנה הוראות מסמכי המכרז

 בני ביטון                                                                                                                                             

 ראש העיר                                                                                                                                            
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