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  02/2022 מכרז פומבי מס'  
 מכרז למתן שירותי אבטחת תנועה 

 כללי .1
 

  בהתאם   שירותי אבטחת תנועה  למתן( מזמינה בזה הצעות  "החברה)להלן: "   מ"מי קרית גת בע  א.

 "(.העבודות לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "

ל   שרות ההתק  תקופת ב. עבודה.  מתןממועד    חודשים  12-הינה  התחלת  ההתקשרות    תקופת   צו 

נוספות בסה"כ. החברה רשאית, לפי שיקול    שנים  4חודשים ועד ל    12-פעם ל    כלתוארך מאליה  

הבלעדי,   ל  שלאדעתה  או  ההתקשרות  תקופת  את  ההתקשרות    תקופתאת    האריךלהאריך 

 לתקופה הקצרה מהאמור לעיל, הכל בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.  

וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו   זהיו עפ"י תנאי המכר מכרז יההתקשרות עם הזוכה ב  תנאי ג.

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. וה

 . בחוזה ההתקשרותובין השאר  , היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרזהעבודות ד.

 תפות במכרזנאי סף להשתת

התנ .2 בכל  במכרז  ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  אים  רשאים 
 המצטברים המפורטים להלן: 

ניסיון מקצועי מוכח   .א ו  במתןבעלי  או הסדרת תנועה בכל אחת  /שירותי אבטחת תנועה 
כאשר ההיקף הכספי המצטבר של השירותים בכל שנה עמד על  ,  2021ו    2020מהשנים  

מע"מ.    200,000לפחות   ללא  השירותים  ₪  מתן  באמצעות  זה  סף  בתנאי  לעמוד  ניתן 
 . ותרללקוח אחד או י 

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .ב

הנדרשים  המסמכים  וכל  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  המשתתף  הצעת 
 ת(. במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד )למעט אם נכתב מפורשות אחר

 
 מסמכי המכרז

 : ד בעמודבאתר התאגיאת חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד  .3
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שם מלא, קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו )לצורך  
 .gat.co.il-yehudit@meiדוא"ל  ( לכתובת יליהכתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימ

 רבותע
 
אלף    עשרים₪ )  20,000סכום של  בהמציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( . 4

  הצעה, חתימה על להבטחת קיום תנאי המכרז, ה החברה, לטובת ₪(, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, 
 החוזה וקיום הוראותיו.  

 
    .  12:00בשעה  022.08.290 המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום

 .קרית גת  5ד' לכיש  שבש ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה
 

מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי   בכל
 המכרז.

 ברכה, ב                                                                                                                    
 אוריאל טרמצ'י, מנכ"ל 

 י קרית גת בע"ממ                                                                                                                    

http://mei-gat.co.il/
mailto:yehudit@mei-gat.co.il

