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לביצוע עבודות מסגרות מעת לעת עבור עיריית דימונה

עיריית דימונה (להלן :״העירייה״) מזמינה בזאת בעלי מסגריות ,העומדים בתנאי הסף
המפורטים בחוברת המכרז ,לתת לה הצעות מחיר לביצוע עבודות מסגרות שונות בהתאם
להזמנות עבודה שיצאו מטעמה מעת לעת.
רכישת המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה 6.5.21 -תמורת  1,000ש"ח במשרדי
גזברות העירייה אצל הגב' יפה מרציאנו בניין העירייה ,קומה ב׳ ,בימי קבלת קהל של
העירייה בין השעות  08:30עד  ,15:00טלפון .08-6563110 :מובהר בזאת כי התשלום בגין
רכישת מסמכי המכרז לא יושב לרוכש או למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול
המכרז מכל סיבה שהיא.
החל מהמועד לעיל ניתן לעיין במכרז קודם לרכישתו ,במשרדי גזברות העירייה ו/או באתר
האינטרנט העירוני שכתובתו . http://www.dimona.muni.il/bids/:הנוסח המחייב של המכרז
הינו הנוסח שיימכר בגזברות העירייה בלבד ,ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר
האינטרנט.
ערבות השתתפות במכרז:
המשתתפים במכרז ידרשו למסור יחד עם הצעתם ערבות השתתפות במכרז(להלן" :ערבות
מכרז" או "ערבות השתתפות") להבטחת רצינותם .העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות
בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף  5.8להלן .מובהר לידיעת המשתתפים ,כי כתנאי
לחתימת ההסכם עם הזוכה יהא על הזוכה להמציא ערבות ביצוע כמפורט בהסכם
ההתקשרות.
הגשת ההצעות:
את ההצעות ,ב 2-עותקים ,יש להכניס למעטפה סגורה עליה יירשם :״מכרז פומבי מס׳
 9/2021בלבד ולשלשל אותה לתיבת המכרזים עד ליום  20.5.2021בשעה  12:00הנמצאת
אצל מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה גב' יפה עזריה (לא לשלוח בדואר) בבניין העירייה
קומה ג׳ חדר .303
שאלות הבהרה:
שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז יש לשלוח בפקס מספר  08-6571349או
לדוא"ל davidl@dimona.muni.il :עד ליום  16.5.2021שעה .12:00
מובהר כי העירייה רשאית על פי שיקוליה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא .עוד
מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר לעירייה ,או כל הצעה
שהיא .עוד מובהר כי העירייה תהיה רשאית בהמלצת וועדת המכרזים ומנימוקים שירשמו
להתחשב בשיקולים נוספים לקביעת הזוכה במכרז כגון ניסיון לטוב או לרע עם המציע.
מובהר כי ניסיון רע של העירייה עם מציע יכול שיביא לפסילת המציע .כמו כן תהיה העירייה
רשאית  ,אך לא חייבת ,לקבוע מספר זוכים במכרז ,ולחלק עבודה לכמה זוכים ו/או
ולהזמין מעת לעת חלק מהעבודות שתצטרך מזוכה אחד בעוד שחלק אחר מזוכה אחר ,בין
לפי הצעת הזוכה במכרז ובין בקבלת הצעות מחיר חדשה לסוג העבודה המבוקשת ע"י
העירייה ובלבד שהדבר יקנה לעירייה חסכון כספי והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
של העירייה .מובהר בזאת כי השימוש בלשון ״הצעה״ בגוף הפרסום ,אינו בא להכשיר את
מסמכי המכרז שיוגשו ע״י המשתתף לכדי הצעה ע״פ דיני המכרזים.
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