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 25/2022מכרז פומבי מס' 

  באירועים עירוניים ו/או הפעלות )מתנפחים, סדנאות וכיוצ"ב(  למתן שירותים חברתיים
 

"( מזמינה בזאת גופים העומדים העירייהעיריית דימונה באמצעות אגף הרכש ) להלן: " .1
בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה למכרז למתן שירותים חברתיים ו/או הפעלות 
באירועים עירוניים לקהל הרחב בתחומי העיר דימונה, כמפורט במכרז זה. מובהר כי 
השירותים המבוקשים מתחלקים לשני סוגים. האחד: מתנפחים השני: הפעלות חברתיות 

 וסדנאות.
 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, קומה ב' אצל הגברת יפה  .2
   -)כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו וזאת החל מיום שלישי ה ₪  500מרציאנו , תמורת סך של 

)בשעות העבודה הרגילות של   0012:בשעה  19.7.2022 -שלישי ה ליוםועד  5.7.2022
 העירייה(.

 

בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר דוד לוי, מנהל הרכש  ו/או שאלות הבהרה פרטים נוספים  .3
,  14:00בשעה  7.202221., לא יאוחר מיום באגף הגזברות, באמצעות פנייה בכתב בלבד

, טלפון 6571349-08, או בפקסימיליה מס' davidl@dimona.muni.ilבכתובת הדוא"ל 
 .08-6563236ור קבלת הפקס' : לבירורים ולאיש

 

 15,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של   .4
חמישה עשר אלף שקלים חדשים(  לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, אשר תהיה ₪ ) 

, הצעה שלא יצורף לה כתב הערבות לא תובא כלל לדיון ע"י 19.10.2022בתוקף עד לתאריך 
 ועדת המכרזים.

 

אין העירייה מתחייבת על לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, העירייה  .5
 רשאית להתחשב, בין השאר, באמינותו ובניסיונה הקודם עם המציע.

 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה /ות נוספת /ות עם גוף מאוגד  .6
מידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו אחר שהוא אישיות משפטית נפרדת, ב

 בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 

ההצעה, על מסמכיה נספחיה ואישוריה תוגש בשני עותקים בתוך מעטפה סגורה ועליה  .7
ולאת ( , ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממ25/2022יצוין מספר המכרז בלבד ) 

 וחתומה על ידי המציע במקומות הרלוונטיים ובתחתית כל עמוד.
 

 303קומה ג' חדר  –ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגברת יפה עזריה מנהלת מכרזים  .8
עד השעה  19.7.2022בבניין העירייה ותשולשל לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום שלישי 

 , הצעה אשר לא תוגש במועד לא תתקבל.0012:
 

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

 

בלשכת היועמ"ש   1512:בשעה  19.7.2022 -שלישי הפתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום  .10
 קומה ג' בבניין העירייה.

 
 

 בברכה,               
     

 בני ביטון           
 ראש העיר                                                                                                         
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