
 'א מסמך

 

 

 יועץ הסברה  – 2/2019 – מכרז פרסום בדבר הודעה

עבור הסברה "( מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי העירייהעיריית בית שאן )להלן: "
 ".השירותים" -עיריית בית שאן, הכל על פי דרישות המכרז והחוזה, אשר יקראו להלן

חום המוניציפאלי ובעלי הסברה בתרשאים להשתתף במכרז משרדים המתמחים במתן שירותי 
 , אשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.אחרונותשנים רצופות  3ניסיון של 

 רכישת המכרז:

)שלא יוחזרו( ב  ₪ 500של  בסכום 26/3/2019 שלישיאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 
 . 04-6489420, טלפון: 8:00-13:00, בין השעות עיריית בית שאןמחלקת גביה ב

ירושלים הבירה, בית ברחוב  עיריית בית שאןב במחלקת גביה את התשלום עבור המכרז יש לבצע 
התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף מובהר בזאת כי  : 04-6489420: , טלפוןשאן

כאמור  . מובהר כי רכישת המכרזבשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא
 לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.

 ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם 
בכל עת עם  מידיאשר תהא ניתנת למימוש ₪(,  3,000)במילים: ₪  3,000להצעתו, בסך של 

לפי דרישת  .2019714/0/דרישתה הראשונה של העירייה. הערבות תעמוד לתוקף עד ליום 
העירייה, ככל שתהיה, יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה 

 סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

 הגשת ההצעות:

, במעטפה סגורה במסירה אישיתיש למסור )בשני עתקים(  את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז
בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה, תוך ציון מספר המכרז על גבי המעטפה, וזאת עד ולא יאוחר 

. הצעות 13:00-08:30ה בין השעות -ניתן להגיש הצעות בימים א .13:00בשעה  4/201914/מיום 
 דלעיל לא תתקבל.הנקוב שתישלחנה בדואר לא תתקבלנה. הצעה שתוגש לאחר המועד 

 :הבהרהשאלות 

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז  00:9בשעה  201904/7/עד ליום 

המציעים באחריות  .050-6512138 -נייד   ezra@bet-shean.org.il:עזרא פרי  דובר העיריהלידי 
 לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.

 :הבהרות

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא 
אל הפועל רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" 
בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני 

 .המינים כאחד 2-המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל הוראותהמכרזים. 

 

 



 הודעה
 2/2019 –מכרז מס 

 שאן –יועץ הסברה לעיריית בית 
 

 ₪  500: מחיר המכרז

הבהרה  שאלותניתן להעביר שאלות טכניות ו/או  9:00בשעה  7/04/2019עד ליום 

 .shean.org.il -ezra@bet:בקשר למכרז לידי דובר העיריה עזרא פרי 

-08:30השעות  ביןההגשה הינה . 13:00בשעה  14/4/2019מועד אחרון להגשה: 
רח' ירושלים  1קומה  עירייהלתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל בבנין ה 13:00

 בית שאן. 1הבירה 

 דובר העיריה עזרא פרי. – 050-6512138 –פרטים נוספים ומידע כללי בטל' 

 

 ז'קי לוי, ראש העיר                                                                                                     


