
ההרשמה לצהרוני רשת 
המתנ"סים  ב-ק. ביאליק החלה

 רכישת המכרז: צהרונים  ומכייפים!
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום   ��.��.��  בסכום של ��� � �שלא יוחזרו�.

במשרדי הרשת ברחוב דפנה �� קריית ביאליק בשעות: ��:�� � ��:�� , ��:�� � ��:��
טל�: ���������� � ��

את התשלום עבור המכרז יש לשלם במזומן במעמד הרכישה.
מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של 

ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 
 עיון במסמכי המכרז: 

החל מיום  ��.��.��   ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרד מנכ"ל הרשת ברחוב דפנה 
�� קריית ביאליק �בתיאום מראש בטל� ������� � ���.

 ערבות המכרז: 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם 

להצעתו, בסך של ���,�� � �במילים: חמישה עשר אלף  ��, בנוסח המדויק המצורף למכרז, 
בתוקף עד ליום ��.��.�� הערבות תוארך לפי דרישת המרכז, עד לסיום הליכי המכרז. 

 הגשת ההצעות: 
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב-� עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם: 

�מכרז פומבי מס� ���� - ארוחות חמות� בלבד, במסירה ידנית עד ליום  ��.��.�� בשעה: ��:��
לידי מנכ"ל הרשת � משה לוזון.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.
שאלות מציעים: 

ניתן להעביר בכתב שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד לתאריך:��.��.��
לפקס: ������� � �� לידי משה לוזון.

 הבהרות: 
אין �המרכז� מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והוא רשאי להוציא 
אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי. �המרכז� רשאי לפצל את הזכייה 

בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתו. 

 מרכז קהילתי קריית ביאליק �להלן: �המרכז�� מזמין בזאת הצעות מחיר 
לאספקת ארוחות לצהרונים בגנים ובתי ספר בקריית ביאליק.

על המציע לעמוד בכל תנאי המכרז לרבות היותו בעל רישיון יצרן בתוקף 
ממשרד הבריאות וכן בעל תעודת כשרות בתוקף. 

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע 
עפ"י מסמכי המכרז. מובהר בזאת כי השימוש בלשון �הצעה� בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את 

מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים. 
מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר, אך מתייחסים ל-� המינים כאחד. 

עיריית 
קריית ביאליק
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פרטים והרשמה: 
מרכז רב תכליתי

רח' דפנה 56 טל'. 9128334/5
בימים: א'-ה' בין השעות:

19:00-16:00 ,13:00-9:00 

מתנ"ס צור שלום
רח' העליה 3 טל' 8779355

בימים: א' ב', ד', ה' 
בין השעות: 16:00-8:30, 

יום ג' 18:00-9:30

הקדימו והרשמו,
להבטיח מקום לילדכם


