
 
 
 

 החברה הכלכלית לפיתוח בית שמש בע"מ
 0502020מכרז פומבי מס' 

 
 בית שמש 530ובית כנסת מגרש ספריה להקמת מעונות יום לקבלת הצעות פניה 

 
"(, מזמינה בזאת החברהעיריית בית שמש, באמצעות החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ )להלן: " .1

בבית שמש, וכן לביצוע  2, בשכונה ג035( כיתות מעון יום, ספריה ובית כנסת, הכל במגרש 6הצעות להקמת שש )
 וההסכם ונספחיו. ההליךהכל בהתאם לתנאי  .עבודות פיתוח ותשתית שונות בסביבותיהם

 
"(, ניתן לרכוש במשרדי מכרזמסמכי הונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: " הליךאת מסמכי ה .2

 0200/02020,  החל מתאריך ברחוב יצחק רבין פינת הרצל, כיכר מומי )מתחם בזק הישן(, בבית שמש, חברהה
לפקודת ש"ח( אלף חמש מאות) ש"ח  10500, תמורת סך של  11:00ועד   00:00בין השעות   ה' -א' בימים 

קודם לרכישתם  מכרזהניתן לעיין במסמכי  הסכום לא יוחזר.  החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ
 .רדי החברה בתיאום מראש או באתר האינטרנט של החברהשבמ

 
עד  office@kbsh.bizלקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב, בכתובת מייל  .3

 .52-0501005לא יאוחר מהמועד הקבוע במסמכי המכרז לעיל ויוודא קבלתם בטלפון קווי מס' 
 
וצרופותיו, וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש  ההליךאת ההצעה, בצירוף כל מסמכי  .1

חתום בחותמת וחתימה על  עותק מקור - בשני עותקים מלאיםלהגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, 
צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה,  - ועותק נוסףכל דף של מורשה חתימה של המציע, 

במסירה אישית  , בית שמש, 51: יצחק רבין פינת הרצל רדי החברהשבמנמצאת  ה המכרזיםולהפקידה בתיבת 
 ים.המכרזבתיבת   0012:שעה   2500/02020  תאריךמ, לא יאוחר חברהבנוכחות נציג/ת ה

 
במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל  11:00  בשעה 1100/02020מפגש קבלנים יתקיים ביום  .5

מי שלא ישתתף במפגש הקבלנים לא  השתתפות במפגש הקבלנים היא חובה.,)ככר מומי( , בבית שמש.  51
 יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז

         
 רשאי להגיש הצעה. חברהמה ההליךלמען הסר ספק0 רק מציע אשר רכש את מסמכי          

 
ים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה. המציעים רשאים להיות המכרזעל מועד פתיחת תיבת  ./

 ים והמעטפות. המכרזנוכחים במועד פתיחת תיבת 
 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את  החברה אין .7
 העבודה או כל  חלק ממנה, בין מספר מציעים.

 
 
 

 
 שמש בע"מהחברה העירונית לפיתוח בית 

 


