
 

 

 

 

 9.6.2020תאריך: 
 לכבוד

 15/2020המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2020/15פומבי מכרז  - 2מס'  מסמך הבהרותהנדון:  

, לצורך הפעלת 343 ח"ח 6720גוש  9להשכרת חלק מקומה א' במבנה המצוי ברחוב הנגב 
גני ילדים, מעונות, מועדונים חברתיים, מרפאות, טיפולים פרטיים או כל שימוש אחר 

 המותר על פי התב"ע 

 כללי:

 בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה. .1

חתום  נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהואמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע  .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 :הבהרות מטעם המועצה למכרזלהלן 

 – הארכת המועד להגשת הצעות .1

עד ליום באופן בו ניתן להגיש ההצעות למכרז  הוארךהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון, 
 )בצהרים(. 12:00שעה  6.202025.

 - סיור משתתפים נוסף  .2

בגני תקווה.  9הסיור יתקיים בנכס ברחוב הנגב  .10:00בשעה  18.6.2020יתקיים ביום סיור מציעים נוסף 
 השתתפות בסיור אינה תנאי מקדמי להגשת הצעה.

 – אופן בחירת הזוכהשינוי  .3

 , יחול הנוסח הבא בנוגע לאופן בחירת הזוכה:48במקום האמור במסמך ב', סעיף 

 בחינת ההצעות תבוצע בשני שלבים:"

 נק' 30 .במושכרבחינת השימוש המוצע  - שלב א'

תיאור  . הפירוט יכלולבמושכראת השימוש המוצע במסמך בכתב המצורף להצעתו, ידרשו לפרט  המציע
בעבור פעילות זו  האם בכוונת המציע לגבותהאם הפעילות מכוונת לתושבי גני תקווה,  של הפעילות,

שתצורף  פירוט זה ימסר במעטפה נפרדתוכיו"ב. במושכר לצרכי הפעילות , ההשקעות המתוכננות תשלום
 . למעטפת ההצעה

לצרכי במושכר יבחנו את התאמת השימוש המוצע גורמים מקצועיים במועצה, ועדת המכרזים ביחד עם 
 :הינם לבחינהכאשר הקריטריונים  ואף יהיו רשאים להזמין את המציע לראיון, היישוב

 שירות אשר נדרש לקהילה. .א

ידי המועצה או -פעילות אשר אינה יוצרת תחרות עם פעילות אחרת לציבור אשר מופעלת על .ב
 התאגידים העירוניים שלה.



 

 

 

 

 עממיים.עדיפות לפעילות ללא תשלום או במחירים  .ג

 וחדשנות. יצירתיות, ייחודיות .ד

המשתתפים ינקדו את המציעים על פי הרכיבים לעיל, כאשר הניקוד המקסימאלי שניתן לקבל בגין שלב 
 נקודות. 30א' הוא 

 נק'. 70 בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף וההצעה הכספית. - שלב ב'

 בתנאי הסף המפורטים במכרז. תחילה תיבחן עמידת ההצעות 

דמי השכירות החודשיים פי הכשרות העונות על תנאי הסף למכרז, לועדת המכרזים תדרג את ההצעות 
תקבל את  ,יותרב יםגבוההדמי השכירות החודשיים ההצעה שתנקוב בהמוצעים על ידי כל מציע בגין הנכס. 

 נק'(. יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.  70הניקוד המקסימאלי בגין רכיב זה )

תדורג במקום הראשון ואחריה לפי הסדר ידורגו יתר המשוקלל הגבוה ביותר, עה שתקבל את הציון הצ
 .המשתתפים במכרזיתר הצעות 

באתר המכרז  לעיין במסמכיגם . ניתן 03-5310881ת רכש ומכרזים בטלפון לפרטים נוספים, ניתן לפנות למחלק
 https://www.ganeytikva.org.il/bids/#bids_1האינטרנט של המועצה בכתובת 

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה

https://www.ganeytikva.org.il/bids/#bids_1

