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 1011100' מכרז פומבי מס

 קריית הספורט חיפה -אצטדיון סמי עופר 

 שילוט 

מזמינה בזאת הצעות "( או החברה המזמין: "להלן)מ "חברת האצטדיון הבינלאומי חיפה בע
ת את אתר בנייתחזוקה ותפעול שלטי חוצות מסחריים על גבי הגדר המקיפה , התקנהאספקה ל

במבואות הדרומיים של חיפה בפינת רחוב חת וכביש ארצי הנבנה  , יקט אצטדיון סמי עופרפרו
 18בתקופת ההקמה ולכל הפחות לתקופה של , וזאת לאורך הפאה המערבית והצפונית 4' מס

 . המכרז בתנאיחודשים ממועד פרסום הזוכה במכרז הכל כמפורט 

 החל ביום, זוכה יידרש לחתום עליו ניתן לקבלאת נוסח החוזה שה יםהמכרז הכוללמסמכי את 
קומה  3מגדל , ם חיפה"מת-מ "אצל החברה הכלכלית לחיפה בע, במשרדי החברה 6.2.2011

  .(04-8550150-לבירורים  'טל) 16:00עד  09:00עות ין השה ב-בימים א,  7

 
, בתנאים ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת ובלתי מותנית, על המציע לצרף להצעתו

ובתנאים , בנוסח המצורף למסמכי המכרז ח"ש 15,000בסך של  ,צמודה למדד המחירים לצרכן
הערבות תחולט במקרה . 9.4.2011 הערבות תעמוד בתוקף עד ליום. כמפורט במסמכי המכרז

 . בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז

 באתר האצטדיון במבואות חיפה הדרומיים  15:00בשעה  9.2.2011סיור מציעים יתקיים ביום 
השתתפות בסיור המציעים הינה תנאי מקדים להגשת . 4' בפינת רחוב חת וכביש ארצי מס

 . הצעה

יש להניח באופן אישי , ידי המציע-חתומים על( בשני העתקים)את מסמכי המכרז וההצעה 
המיועדת בתיבת המכרזים , 01/2011' מכרז פומבי מס"ושאת את הכותרת במעטפה סגורה הנ

עד ולא   ם חיפה"מת, 7קומה  3ם "מגדלי מת, מ"לכך במשרדי החברה הכלכלית לחיפה בע
 . 0051:בשעה    20.2.2011יאוחר מיום 

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 .אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית

את או לדחות  ,שלא לקבל כל הצעה שהיא, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז
 .ביותר הגבוההלרבות את , כל ההצעות

לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע , המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז
 . רלבנטי אחר

לגרוע מהתנאים המפורטים מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי 
במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין . אלא להוסיף עליהם, במסמכי המכרז

 .יגברו מסמכי המכרז, האמור במודעה זו

 
 

 ,בכבוד רב 
 ל"מנכ, גל פלג
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