חברת היכלי הספורט תל -אביב -יפו בע"מ
מכרז פומבי דו -שלבי עם הליך תחרותי
נוסף מס'  1/2016למתן שירותי ניקיון ואחזקה
שוטפת בהיכל מנורה מבטחים והיכל קבוצת שלמה
.1

חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ (להלן  " -החברה ") מזמינה את הציבור
להציע הצעות במסגרת מכרז פומב י דו  -שלבי עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי
ניקיון ואחזקה שוטפים בהיכל מנורה מבטחים ברח וב יגאל אלון  , 51יד אליהו ,תל -
אביב -יפו ובהיכל קבוצת שלמה ברחוב אייזיק רמבה בתל  -אביב -יפו (להלן -
" המתקנים " ו  "-המכרז " בהתאמה).

.2

מכרז זה עניינו מתן שירותים כוללים של ניקיון ו אחזקה ,כקבלן שירות ,ואין ענ יינו
אספקת כוח אדם לחברה .השירותים כוללים ניקיון ואחזקה שוטפים במתקנים .שעות
העבודה יכולות להיות בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה לרבות חגים ושבתות,
והכל בהתאם לצרכי החברה .

.3

ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של שנה אחת ולחברה קיי מת האופציה
להאריך את ההתקשרות ל תקופות נוספות ועד לתקופת התקשרות מצטברת של חמש
שנים בסך הכל  ,כאמור במסמכי המכרז.

.4

ה נוסח המלא של מסמכי המכרז מתפרסם באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
 www.sportpalace.co.ilתחת הלשונית "מכרזים" וניתן לעיין בו שם והוא הנוסח
שיחייב.

.5

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה בהיכל מנורה מבטחים ברחוב יגאל
אלון  51בתל  -אביב  -יפו ,בימים א'  -ה' (למעט בימי חג) בין השעות , 16:00-09:00
תמורת דמי השתתפות במכרז בסך ( ₪ 1,000כולל מע"מ) שלא יוחזר .

.6

את ההצעות במכרז י ש להגיש עד ליום  16.3.2016בשעה  14:00בתיבת המכרזים
במשרדי החברה ברחוב יגא ל אלון  51ביד אליהו תל  -אביב  -יפו .החברה לא תדון
בהצעות שתוגשנה לאחר המועד כאמור.

.7

סיור מציעים ייערך ביום  23.2.2016בשעה  , 10:00המשתתפים יפגשו במשרדי החברה
בהיכל מנורה מבטחים ברחוב יגאל אלון  51תל  -אביב -יפו .הסיור ייערך בהיכל מנורה
מבטחים ומיד לאחר מכן בהיכל קבוצת שלמה .לתשומת לב המציעים  -הסיור צפוי
לקחת מספר שעות  .השתתפות בסיור המציעים לכל אורכו (בשני המתקנים) היא חובה.

.8

מטעמי נוחות ,מודעה זו מתפרסמת בלשון זכר אבל גם לשון נקבה במשמע.

________________________
נדב גרינשפן ,מנכ"ל

