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 לאספקת כלי רכב תפעולי

 לעיריית דימונה
 

 
כלי רכב תפעולי לאגף שיפור פני העיר עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם לאספקת  .1

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  בעיריית דימונה
 

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת  .2
ועד  09:00בשעה  22.3.2021מיום  החל)כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו, וזאת  ₪ 0001בסך תמורת תשלום 

של החל ממועד זה, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט .  0001:בשעה   22.4.2021ליום 
 עיריית דימונה. 

 

בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר דוד לוי, מנהל מחלקת הרכש, באמצעות פנייה בכתב   פרטים נוספים .3

ועד ליום  22.3.2021החל מיום   davidl@Dimona.muni.il בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני:
 . 14:00בשעה:   19.4.2021

 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו בסך  .4

אשר תהיה בתוקף  זמכרחוברת ההמצורף לנוסח בהתאם ל(  ₪ חמשת אלפיםבמילים: ) ח"ש 5,000 של 
סיום הליכי לפי דרישת העירייה עד במידת הצורך ו הערבות תוארך , מובהר בזאת כי 22.7.2021עד ליום 
 המכרז.

 
 

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית  .5
 עם המציע.יונה הקודם להתחשב, בין השאר, בניס

 
 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו  .6
אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 

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

ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה ההתקשות על נספחיו( תוגש ההצעה על מסמכיה, נספחיה  .7
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע,  עותקים בשני

 ידי המציע.-כאשר היא ממולאת וחתומה על
 

בבניין  303,קומה ג' חדר  וועדות ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה, מנהלת מכרזים
הצעה אשר לא תוגש במועד  ,12:00 עד השעה 22.4.2021 עד ליוםהעירייה ותשולשל לתיבת המכרזים 

 לא תתקבל.
 
 

בלשכת היועמ"ש )או בסמוך לאחר מכן(  12:15בשעה    22.4.2021ביום פתיחת תיבת המכרזים תתקיים  .8
  קומה ג' בבניין העירייה.

 
חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל,  .9

 ידי העירייה. -ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על
 
 

 בכבוד רב,                       
 

 בני ביטון                       
 ראש עיריית דימונה              
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