מכרז פומבי מס' 06/2021
לביצוע והקמת מבני חינוך בעיר בית שמש
.1

עיריית בית שמש (להלן" :העירייה") מבקשת להקים באמצעות החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ (להלן" :החברה") מבני חינוך
במגרשים אשר פרטיהם מפורטים להלן:

1.1.1

מגרש  101בשכונה מ':3

()1

1.1.2

1.1.3

מבנה  3קומות ,קומת גנים ומעליה  2קומות לביהכנ"ס ,שטח בנייה :כ 1150 -מ"ר.

מגרש  402בשכונת רמת אברהם:

()1

כיתות מעון  :מבנה  2קומות הכולל  6כיתות מעון שטח בנייה :כ 880 -מ"ר.

()2

גני ילדים  :מבנה  3קומות הכולל  12כיתות גנ"י שטח בנייה :כ 1530 -מ"ר

מגרש  218בשכונה ד':2

()1

ביה"ס  16כיתות :מבנה  2קומות בית ספר הכולל  16כיתות שטח בנייה :כ 2400 -מ"ר.

()2

גני ילדים :מבנה  2קומות הכולל  6כיתות גנ"י שטח בנייה :כ 768 -מ"ר

.2

לפי כך ,החברה מזמינה בזה מציעים העומדים בתנאי המכרז להגיש הצעתם למכרז מס'  , 06/2021לביצוע והקמת מבני חינוך בעיר בבית
שמש (להלן" :המכרז)"

.3

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז המפורסמים
באתר החברה בכתובתwww.kbsh.biz :

.4

ביום ד' 29/12/2021 ,בשעה  12:00יערך מפגש הבהרות למציעים באמצעות ה , zoom-המפגש הינו חובה  .לשם השתתפות במפגש הבהרות,
על המציעים לפנות למשרד באמצעות מייל שכתובתו  sw@kbsh.biz :על מנת לרשום את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות.

.5

ביום ד' 29/12/2021 ,בשעה  15:00יערך סיור קבלנים באתרי הפרויקטים נקודת המפגש במשרדי החברה ,המפגש הינו רשות.

.6

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל ,בככר מומי (מתחם בזק הישן) בית שמש מתאריך:
 28.12.2021בין השעות  10:00עד  ,15:00תמורת תשלום של  ,₪ 1,500בשיק או העברה בנקאית ,אשר לא יוחזר לפקודת החברה .אי
השתתפות מציע במכרז מסיבה כלשהי ,לרבות איחור במועד מסירת ההצעה ו/או ביטולו של המכרז ע"י החברה ,לא יהוו עילה להחזרת
תשלום זה.

.7

מציעים רשאים לשלוח לחברה פניות בשאלות ,בקשות להבהרות ו/או הסברים הדרושים ו/או הנחוצים להם לשם הגשת הצעתם עד ליום
א' 09/01/2022 ,בשעה  16:00למייל שכתובתו sw@kbsh.biz :

.8

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו עד ליום ד' 19/01/2022 ,בשעה ( 12:00על נספחיהן בהתאם להוראות המכרז) את ההצעות יש
להגיש במסירה אישית (לא בדואר) לתיבת במכרזים שבמשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל ,בככר מומי (מתחם בזק הישן)
בית שמש.

.9

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בברכה
זאב לכוביצקי מנכ"ל

