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 71/2022מכרז פומבי מס' 
 לאספקה והתקנת ריהוט וציוד משרדי למוסדות העירייה 

 
עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעתם להגיש הצעתם לאספקה והתקנה של  .1

"(, הטובין" ו/או "הריהוט" ו/או "הציודריהוט וציוד משרדי למוסדות העירייה ) להלן:"
 ד'. כמסמךבהתאם למפורט ברשימת הציוד ומאפייניה המצ"ב לחוברת המכרז ומסומנת 

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו,  .2
 -מיום ראשון ה כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו,) ₪  1,000קומה ב' וזאת תמורת תשלום בסך 

בשעה  25.12.2022 -בשעות העבודה הרגילות של העירייה ועד ליום ראשון ה  11.12.2022
12:00. 

 

פרטים נוספים ו/או שאלות הבהרה בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר דוד לוי, מנהל מחלקת  .3
הרכש בעיריית דימונה באמצעות פנייה בכתב בלבד, בכתובת הדוא"ל 

davidl@dimona.muni.il  ה בשע 18.12.2022 -ועד ליום ראשון ה 11.12.2022החל מיום
14:00 . 

 

 7,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ) ערבות השתתפות( בסכום של  .4
לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, אשר תהיה בתוקף עד לתאריך ₪( )שבעת אלפים  ₪

מובהר בזאת כי הערבות תוארך במידת הצורך ולפי דרישת העירייה עד סיום  27.3.2023
 בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא לדיון כלל על ידי ועדת המכרזים.הליכי המכרז. הצעה 

 

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, העירייה  .5
תהא רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות וליתן 

 ה הקודם של העירייה עם המציע.השירותים נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונ

 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות /ל גוף מאוגד אחר,  .6
שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוחד האחר, הינו בעלים 

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

רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז בעצמה, העירייה  .7
כמו כן, רשאית העירייה לפצל  ו/או לחלק את הזכייה בין זוכים שונים ו/או להוציא לפועל 

 רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ועליה יצוין ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה תוגש בשני עותקים בתוך מעטפה סגורה  .8
מס' המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא מלאה וחתומה על ידי המציע 

 בתחתית כל עמוד.
 

  303ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה מנהלת המכרזים, קומה ג', חדר  .9
בשעה  25.12.2022 -בבניין העירייה ותשולשל לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום ראשון  ה

12:00. 
 

 בלשכת היועץ המשפטי לעירייה.  12:15בשעה  25.12.2022 -פתיחת המכרז תתקיים ביום ה .10
 

חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה  .11
 הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי העירייה.

 
 בברכה, 
  
 ביטוןבני  

 ראש עיריית                                                                                                                                        
 דימונה     
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