
 

 עיריית כפר יונה

 3/ 2020מכרז פומבי מס' 

למתן שרותי ניהול ופיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניה במוסדות חינוך וציבור 
 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה

( מזמינה בזה להגיש לה הצעות למתן שרותי ניהול ופיקוח על העירייה"עיריית כפר יונה )"
 עבודות שיפוץ ותוספת בניה במוסדות חינוך וציבור בשטח השיפוט של העירייה. 

תנאי ואופן מתן השירות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין העירייה לבין 
תמורת סך של  9.6.2020החל מיום הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש 

לאור מגבלות הקורונה התשלום יבוצע אשר לא יוחזרו לרוכש ., לכל חוברת מכרז ש"ח 500
  .077-2756239העירוני בזימון תור מראש באתר העירייה ובטלפון  במרכז התשלומים

 קומה ב' .  1לאחר התשלום ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז במשרד אגף שפ"ע רחוב שרת 

החל ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה ללא תשלום, קודם לרכישתם, 
לות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד בשעות העבודה המקובלות. שא 9.6.2020מיום 

 12:00, בשעה: 18.6.2020לידי מר יריב ממן, מנהל אגף שפ"ע, וזאת לא יאוחר מיום חמישי, 

. תשובות לשאלות הבהרה ימסרו בכתב למייל  yona.org.il-yarivm@Kfarלכתובת הדוא"ל: 
 .15:00, בשעה 21.6.2020ל ידי המציע עד ליום ראשון, שיננתן ע

בבניין העירייה  11:00, בשעה 15.6.2020ביום שני, מפגש מציעים וכנס הבהרות יתקיים 
 חובה. אינה. השתתפות במפגש המציעים קומה ב' 1שברחוב שרת 

המכרז על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי 
ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה 

 12:00, בשעה 28.6.2020עד ליום ראשון, ידנית )לא בדואר( בשני עותקים, כל זאת לא יאוחר ו
הצעה  . קומה ב  4לאסנת טל ,עוזרת מנכ"ל העירייה בביניין העירייה החדש  ברחוב שרת 

 אוחר יותר לא תתקבל.שתוגש במועד מ
 

 לוח זמנים
 תאריך תיאור מס'

 9.6.2020 פרסום המכרז 1

 9.6.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2

 15.6.2020 מפגש וסיור מציעים 3

 18.6.2020 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות למועצה 4

 21.6.2020 מענה לשאלות הבהרה על ידי העירייה 5

 28.6.2020 ההצעותמועד אחרון להגשת  6

   
  ___________ 

 כידור -שושי כחלון 
 ראש העירייה   
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