
 

 04/2020מכרז פומבי מספר 

לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך בשטח שיפוט עיריית 
 כפר יונה 

עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ( מזמינה בזה להגיש לה הצעות לביצוע העירייה"עיריית כפר יונה  )"
  "(.העבודותובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך ברחבי עיריית כפר יונה )להלן: "

המכרז הינו "מכרז מסגרת", אופן ותנאי ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי 
כוש במשרדי ההתקשרות בין העירייה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לר

ש"ח לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.  1,000תמורת סך של  30.6.2020העירייה החל מיום 
לאור מגבלות הקורונה התשלום יבוצע במרכז התשלומים העירוני בזימון תור מראש באתר העירייה 

 .  077-2756239ובטלפון 

 קומה ב' .  1ף שפ"ע רחוב שרת לאחר התשלום ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז במשרדי אג

. 30.6.2020החל מיום ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה קודם לרכישתם 
, וזאת לא יאוחר מר יריב ממן, מנהל אגף שפ"עשאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד 

 . yona.org.il-yarivm@Kfarלכתובת הדוא"ל:  16:00בשעה:  9.7.2020מתאריך 

השתתפות במכרז אינה מותנית בהשתתפות המציע במפגש קבלנים אשר יתקיים בחדר הישיבות של 
למשתתפי  אינה חובהלמען הסר ספק, השתתפות במפגש  0001:בשעה:  6.7.2020העירייה ביום: 

 המכרז. 

 למכרזהמועד האחרון להגשת ההצעה 

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

בלשכה  לתיבת המכרזים, הנמצאת 12:00בשעה  16.7.2020לא יאוחר ועד ליום בשני עותקים, כל זאת 
מנכ"ל העירייה. טרם הכנסת מעטפת המכרז לתיבת המכרזים יש להחתים את מעטפת המכרז 

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא בחותמת לשכת מנכ"ל אצל עוזרת המנכ"ל, הגב' אסנת טל. 
 תתקבל.

 לוח זמנים

 תאריך תיאור מס'

 30.6.2020 פרסום המכרז 1

 30.6.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2

 10:00בשעה  6.7.2020 כנס קבלנים 3

 16:00שעה  9.7.2020 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה 4

 17:00שעה  13.7.2020 מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה 5

 12:00שעה  16.7.2020 מועד אחרון להגשת ההצעות 6

 

   

  ___________ 
 כידור -שושי כחלון 

 ראש העירייה   
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