
 

 

 07/2022מכרז פומבי  מס'   

 לביצוע הקמת מרכז ספורט עירוני קאנטרי בעיר בבית שמש

עיריית בית שמש באמצעות החברה העירונית לפיתוח בית שמש )להלן: "החברה"( מזמינה בזה הצעות  להקמת מרכז  .1
המכרז/ העבודות"(, הכול כמפורט )להלן: "   111ספורט עירוני קאנטרי בית שמש בשכונה נוה שמיר )רובע ה'( במגרש  

והמתואר במסמכי המכרז וכאמור במפרט הטכני והתכניות המצורפים אליו ובמפרט הבין משרדי )המפרט הכללי  
 לעבודות בניה(.   

במשרדי החברה הכלכלית, ברחוב דרך עם המציעים    חובה  יערך פגישת הבהרות   0021:  בשעה    19/06/2022ביום א'   .2
   .ית שמשב יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( ב

₪ אשר לא     1,500נדרשים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של    ,משתתפים המעוניינים להגיש הצעה למכרז .3
בבנק    15680044אמצעות העברה בנקאית לחשבון מס'  ניתן לרכוש ב  את מסמכי המכרז  יוחזרו מכל סיבה שהיא.

  sw@kbsh.biz  כאמור לדוא"ל   העברה  . לאחר ביצוע העברה יש לשלוח אסמכתא על ביצוע  916( סניף  10לאומי )
 ולקבל בדוא"ל חוזר קבלה. 

"מכרזים".  .4 לשונית  תחת  החברה  של  האינטרנט  באתר  תשלום  ללא  המכרז  בחוברת  לעיין  האתר   ניתן  כתובת 
https://www.kbsh.biz/ . 

מציעים רשאים לשלוח לחברה פניות  בשאלות, בקשות להבהרות ו/או הסברים הדרושים ו/או הנחוצים להם לשם  .5
שאלות במייל   ולוודא קבלת ה    @kbsh.bizsw    מייל שכתובתו :  ל  _12:00בשעה    23/06/2022  הגשת הצעתם עד ליום

 .5951553-02חוזר או בטלפון  

את ההצעה המלאה בהתאם להוראות המכרז, כשהיא חתומה ע"י המציע בשולי כל עמוד ו/או מסמך, הכוללת את  .6
ד כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, לרבות ערבות בנקאית להצעה, יש להגיש במסירה ידנית בלב 

" להכניסה לתיבת   07/2022מכרז להקמת מרכז ספורט עירוני  בשני עותקים זהים, במעטפה סגורה עליה יירשם "
המכרזים במשרדי החברה הכלכלית, ברחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( בית שמש, 

 הצעות בדואר(. )לא תתקבלנה  12:00בשעה   2022/704/0 מיום  לא יאוחר

המזמין רשאי שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז מבלי להכריז על זוכה כלשהו ומבלי שיהיה חייב   .7
וההוראות  וכלליים  תמציתיים  הם  זו  בהודעה  המתוארים  הפרטים  מהמציעים.  למי  פיצוי  או  תמורה  בתשלום 

המציע. בנוסף, המזמין יהיה רשאי לדחות הצעות   המופיעות בחוברת המכרז עצמה הן אלה שיחייבו את המזמין ואת
של מציעים אשר נודע לו כי לא ביצעו בעבר את עבודתם לשביעות רצונו או לשביעות רצונם של מזמינים אחרים, על  

 פי שיקול דעתו הבלעדי, גם במידה והצעתם הייתה הזולה ביותר.  

בתנאי המכרז לפי שיקול דעתו. שינויים אלה יכולים   לאחר פרסום המכרז, המזמין רשאי להכניס שינויים ועדכונים .8
בין היתר שינויים בתוכן המכרז, שינויים במועדי הגשת ההצעות, שינוי תנאי סף, דרישות איכות, תהליכי   לכלול 

 עבודה, מענה לשאלות הבהרה וכיוצא בזה. 

יופיעו באתר האינטרנט של המזמין שבו המכרז פורסם. ע .9 ל המציע לעקוב אחר הודעות  הודעות על שינויים אלה 
המזמין ככל שיפורסמו באתר. מציע שלא יעקוב אחר הודעות אלה ולא יפעל על פיהן יהיה מנוע מהעלאת טענה או  

 תלונה כלשהי כלפי המזמין. 

 

 

 

 

 

 בברכה

 זאב לכוביצקי מנכ"ל           
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