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 1 'סמ טקל -2022/12 'סמ יבמופ זרכמ -הרהבה תולאשל תובושת  :ןודנה

 

 .זרכמה יכמסמב יטנוולרה ףיעסל הינפה ךות ןודנבש זרכמל הרהבהה תובושתו תולאשה ןלהל .1

 לע תורבוגו זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח תווהמ ,םיעיצמה לכ תא תובייחמ ןלהל תואבומה תובושתה .2

 .זרכמב אבומה חסונה

 תימוקמה הצעומה םעטמ ימ ידי לע תרחא ךרד לכב וא בתכב וא הפ לעב ןתינש שוריפ לכ לע ךמתסהל ןיא .3

 םורופ לכב ,ונתינש לככ ,םיזרכמה תדעו וא/ו ןומר הפצמ הינבו ןונכתל תימוקמה הדעווה וא/ו ןומר הפצמ

 םיפסונ תורהבה יבתכמבו דבלב הז הרהבה בתכמב טרופמכ םניה תורהבההו םישוריפה לכ .איהש הרוצ וא

 .וחלשייש לככ ,םיזרכמה תדעו םעטמ וחלשייש

 עיצמה לעו ,זרכמה יכמסמל תועגונה זרכמה תוארוה לכ וילע ולוחיו זרכמה יאנתמ קלחכ בשחיי הז ךמסמ .4

 .דומע לכ לע עיצמה תמיתחב םותח אוהשכ ותעצהל ופרצל

 ויתוחנהל המכסה תווהל ידכ ,הלאשב והשלכ טרפל וא יהשלכ הלאשל םיזרכמה תדעו תוסחייתה יאב ןיא .5

 .זרכמה יאנת תונשרפ תא יהשלכ ךרדב תונשל ידכ וא ,לאושה לש

 ,ךמסומ יטפשמ ץועיי םוקמב תואב ןה ןיא ,ןידה לש תושרפל תועגונה תובושתו תולאש הז ךמסמב שיש לככ .6

 .דבלב ותוירחא לע תאז השוע ןהילע ךמתסמה לכו

 לכ התנענ חרכהב אל יכו לאושה שמתשה וב חסונל חרכהב ההז ןלהל טרופמה תולאשה חסונ ןיא יכ רהבוי .7

 .הלאש

 רומאכ תונשרפה היהת הז הרהבה ךמסמב םירומאה םיגשומהו םיחנומה לכל ,תרחא רמאנ םא אלא .8

 .זרכמה יכמסמב

 
 25.5.2022 ישילש םויב עצוב םיעיצמ רויס
 .םומיסקמ יריחמ םע ןדמואו יולימל תויומכ בתכ יכמסמ םיפרוצמ
 .םומיסקמה יריחממ החנה תתל עיצמה לע
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 12/2022_ פומבי מספר מכרז
 

במבנה קיים המשמש כמתנ״ס  אויר מזוג מערכת והרכבת הספקתפירוק, קבלת שירותי ל
 במצפה רמון

 
 
 

  .14:00השעה  עד 23/6/2022אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך  מועד
 

 תיפסל ולא תובא לדיוןמעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה 
 

 א', מצפה רמון 2המועצה ברח' נחל סלעית  בלשכת מנכ"ל ידניתתיעשה  המסירה
 

והן באתר האינטרנט של  הגביה במועצההן במשרדי מחלקת  לעיין במסמכי המכרז ניתן

 .mitzpe-ramon.muni.il בכתובת המועצה

 

 הגשת במועד והעומדים, בישראל כדין הרשומים ותאגידים יחידים במכרז להשתתף רשאים

 .המכרז במסמכי יםהמפורט הקריטריונים בכל ההצעות

 
 

 הצעה כל או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המועצה
 .שהיא

 
 

 לצרכי רק נועד המכרז ומסמכי הפרסום בגוף"הצעה" ו"משתתף"  במונח השימוש כי, מובהר

" "הצעה לכדי כלשהו משתתף ידי על שיוגשו המכרז מסמכי את להכשיר בא ואינו, נוחות

 .המכרזים דיני"י עפ

 _____ מכרז לביצוע זמנים לוח
 

 אירוע מועד

 12מתנ"ס מצפה רמון שד' בן גוריון יתקיים ב )לא חובה( מפגש מציעים 11:00בשעה  2202/5/23

 הבהרה שאלות למשלוח האחרון המועד 14:00עד השעה  9/6/2022

 הההצע מסמכי להגשת האחרון המועד 14:00עד השעה  23/6/2022
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 הבושת הלאש ד״סמ
 םיריחמ אלל תויומכ בתכ עיפומ – ןכדועמ וניא רתאב זרכמל רמוח 1

 ינכדעה כ"כ תא חולשל אנ .דבלב
 ףרוצמ

 אנ – ןדמואמ החנה זוחא תתל שרדנ 26 מ"ע זרכמל תרבוחב 2
 וא יללכ ףרוג וניה שרדנה החנהה זוחא םאהו ,ןדמואה תא חולשל

  ףיעס רפ טרפל ןתינש

 ןכ

 ליעל הלבט האר .ןוכנ אל ךיראת עיפומ 4 'מעב ?זרכמל ינכדעה השגהה דעומ המ 3
 רובע תוחכונ יאלגו הרקבל ףיעס ןובשחב חקלנ םאה קודבל אנ 4

 ?םידרשמב גוזימ 'חי
 גוזימה יריחמב לולכ

 תכרעמה ריחמב לולכ םלואב תיזכרמ גוזימ 'עמ לע קוחרמ הטילש תכרעמ יבגל ל"נכ 5
 בייחל ינויגה אל – םישימש אל םקלחש םילצופמ םינגזמ תקתעה 6

 ונדי לע קזחות/קפוס אלש לוקת דויצ ןיגב תבחרומ תוירחא לע
 אל םינגזמ שיו לככ
 קיתעהל ךרוצ ןיא םישימש
 םינגזמ יבגל .םתוא
 תוירחא ןתנית םישמושמ
 הנקתהל םינש שולש לש
 .ןגזמל תחא הנשו

 ןיקתהל שי ,ליעפמ רדח ןיא קוחרמ הלעפה חול ןיקתהל שרדנ וב ליעפמה רדח והמ 7
 לע קוחרמ הטילש תכרעמ
 ךרד וא היצקילפא ידי
 טנרטניאה

 שא ירוזא םע תוחיטב תינכות הנשי יכ רדגומ – 11 מעו 7 מע 8
 זרכמל רמוחל ףרצל אנ .ןונכתל העצה ךרוצל שרדנ – ןשע יוניפו

 תינכותה תפרוצמ

 תיזכרמ תכרעמל םאה – HR גוסמ VRF תכרעמל העצה – 5 'מ 9
 םידרשמ ללוכ הנבמה ללכל וא דבלב

 םינגזמ ויהי םידרשמל
 םיליגר םילצופמ

 וננכות םידרשמהו תויה HP אלו HR תכרעמב ךרוצה תא דדחל אנ 10
 תומלואהמ םידרפנ הדובע ירוזאכ םילצופמ י"ע גוזימל רוקמב

 hp תוכרעמ עיצהל ןתינ

 לש תילכירדא תינכת ריבעהל אנ ןונכתל העצה תשגה ךרוצל 11
  DWGו PDF טמרופב סנתמה

 תילטיגיד תינכות תמייק אל

 ןייפאל ןתינ אל . תויחנה וא תינכת – שא תוחיטב יבגל ל"נכ 12
 תינכת אלל תכרעמה תא רחמתלו

 תינכותה תפרוצמ

 
  

 
 ,הכרבב                                            
 

 םיזרכמה תדעוו                  

  ןומר הפצמ תימוקמה הצעומה


