
 

 

 04/2022 'מכרז פומבי  מס

 בעיר בית שמש הגפן ברחוב  מנהל הנדסהלהשכרת יחידות משרדים בבניין 

 

החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ )להלן: "החברה" ( מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם שכירות להשכרת יחידות   .1
 שבהחזקתה כמפורט להלן :  ה"(בית שמש )להלן :"המבנ  ירבע   127חלקה:  5211גוש :   32  שברחוב הגפןמשרדים בבניין 

 במבנה    3יחידת  משרדים א' בקומה  1.1.1

   במבנה  4יחידת משרדים ב' בקומה  1.1.2

 המסומנים  בתשריט המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז; 

ם  המכרז המפורסמי  המפורטים במסמכי   טריונים המצטברים רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקרי .2
 kbsh.bizsw@  :  בכתובת להלן 

לשם השתתפות במפגש הבהרות,   .  הינו חוב אהמפגש  -zoom - יערך מפגש הבהרות למציעים באמצעות ה   :0312בשעה    12//202204  ביום .3
לפנות   ל  על המציעים  מ  0011:בשעה    25/04/2022יום  עד  באמצעות  לרשום את המציע  z: sw@kbsh.bi  שכתובתו   ייל למשרד  מנת  על 

 .ותשלח למציע קישור להשתתפות

 . ת המפגש הינו רשו   בבית שמש 32המבנה ברחוב הגפן  באתר  מציעיםיערך סיור     03:41בשעה  12//202204 ביום .4

המכר .5 החברה  את מסמכי  לרכוש במשרדי  ניתן  פינת ז  רבין  יצחק  דרך  בית שמש    ברחוב  הישן(  בזק  )מתחם  מומי  בככר    מתאריך הרצל, 
יוחזר    ,או באמצעות העברה בנקאית,בשיק  ₪  1,500של  תמורת תשלום    ,  02-5951555בתיאום הגעה מראש בטל:    12/04/2022 אשר לא 

ההצעה ו/או ביטולו של המכרז ע"י החברה, לא    איחור במועד מסירת. אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כלשהי, לרבות  החברהלפקודת  
   https://www.kbsh.biz/.  באתר החברה בכתובתלעיין ללא תשלום בחוברת המכרז   ניתן יהוו עילה להחזרת תשלום זה.

ם ו/או הנחוצים להם לשם הגשת הצעתם עד ליום מציעים רשאים לשלוח לחברה פניות  בשאלות, בקשות להבהרות ו/או הסברים הדרושי .6
 יש לאשר קבלת המייל.  kbsh.bizsw@למייל שכתובתו :  12:00בשעה  04/2022/52

)על נספחיהן בהתאם להוראות המכרז( הינו   .7 יש   את ההצעות   12:00  –שעה  ב  01/05/2022ביום   המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 
ישן(  ברחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק ה חברה  להגיש במסירה אישית )לא בדואר( לתיבת במכרזים שבמשרדי ה

 בית שמש.   

 לקבל את ההצעה בזולה ביותר או כל הצעה שהיא.החברה אינה מתחייבת  .8

 

 

 

 בברכה 

   זאב לכוביצקי מנכ"ל         
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