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 עיריית גבעת שמואל

 

 מכרז פומבי מס' 65/2022
 לשכירות מבנה עבור העירייה להפעלת תחנה לטיפול בזוג ובמשפחה

 
 תמצית תנאי המכרז

 
 מובהר בזאת, כי מדובר בתמצית תנאי המכרז בלבד. 

 
מתבקש לפנות במייל לכתובת  כל המעוניין לעיין במסמכי המכרז המלאים,

shmuel.muni.il-yehuditn@givat לקבלת חוברת המכרז 
 

עיריית גבעת שמואל )להלן: "העירייה"(, מזמינה בזאת הצעות לשכירת מתחם משרדים )להלן:  .1

ירייה הע "משרדים" ו/או "מבנה"( בגבעת שמואל לצורך הפעלת התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה.

בלבד בגבעת שמואל שניתן להם היתר כדין,  בבנייני משרדים המצוי משרדיםמתחם מעוניינת ב

 המצויים במרחק של עד קילומטר מבנייני העירייה.

מ"ר. העירייה מעוניינת במשרדים בהם ניתנים  150-מ"ר ל 120יהיה בגודל בין  שטח המבנה .2

 אם על ידי המציע עצמו. שירותי אחזקה, בין אם על ידי חברת ניהול, ובין

)עשרים וארבעה( חודשים שיחלו עם קבלת החזקה בנכס, עם  24 -תקופת ההתקשרות הינה ל .3

 5אופציה השמורה לעירייה להאריך את תקופת השכירות בתקופה של שנה בכל פעם, ועד 

 )חמש( שנים בסך הכל.

כפי  2022דמי השכירות לשנה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )מדד בסיס חודש אוקטובר  .4

(. דמי השכירות ישולמו אחת לרבעון בהעברה בנקאית. דמי 15.11.2022שידוע בתאריך 

השכירות הצמודים בערכם בסוף כל שנה יהוו את הבסיס של דמי השכירות בשנה שלאחר מכן 

  ולהם תתווסף הצמדה למדד.

לא כולל מע"מ, למ"ר עבור התחנה לטיפול בזוג ₪  60דמי השכירות המקסימליים לחודש הינם  .5

ובמשפחה, כולל דמי ניהול ואחזקה. יודגש כי חישוב השטח ברוטו )כולל דמי ניהול/ אחזקה( 

 יהווה את הבסיס לתשלום, ועל המציע להציע אחוז הנחה או תוספת למחיר הנ"ל.

 ז תנאי סף להשתתפות במכר .6

 התנאים כלב, ההצעות להגשת האחרון במועדרשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד, 

  :שלהלן המצטברים

 המציע הינו הבעלים )בעלים או חוכר לדורות( של הנכס המוצע. .א

המתחם המוצע מצוי בבנין משרדים, שניתן לו היתר כדין והשימוש המשרדי תואם לייעוד  .ב

 המקרקעין.

בגבעת שמואל, במרחק של עד קילומטר מבניין העירייה המצוי ברחוב על המבנה להימצא  .ג

 גבעת שמואל. 24בן גוריון 
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למבנה ניתן שירותי אחזקה הכוללים את המשרדים והשטחים הציבוריים, בין אם על ידי  .ד

 חברת ניהול או על ידי המשכיר.

 מ"ר. 150-מ"ר ל 120גודל המבנה צריך להיות בין  .ה

  003  את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של -צאותהורכישת חוברת המכרז ו .7

  ש"ח, במשרדי העירייה. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.

עד ליום כל אחד מהמציעים רשאי לפנות לעירייה בשאלות הבהרה בכתב ,  -הבהרות ושינויים .8

על המציעים .   shmuel.muni.il-yehuditn@givat, לכתובת המייל: 13:00בשעה  5.12.2022

לוודא קבלת הדואר האלקטרוני. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז 

 ובאתר האינטרנט של העירייה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הצעת המחיר תהא על דרך של מתן שיעור הנחה או תוספת ממחיר  -ההצעהאופן הגשת  .9

 -2א כולל מע"מ. הצעת המחיר תוגש על גבי מסמך ש"ח, ל 60 -השכירות המקסימלי למ"ר

הצעת "והצהרת המשתתף". יובהר כי הצעת המחיר כוללת בתוכה את דמי השכירות ודמי 

 הניהול.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  -מועד אחרון להגשת ההצעות .10

  .15:00שעה  14.12.2022

, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית כביטוי למחויבות לקיום ההצעה - ערבות בנקאית .11

 חמשת)₪  5,000אוטונומית, חתומה כדין, על שם המציע )והוא בלבד(, של בנק ישראלי, בסך של 

 למכרז.  'א1שקלים חדשים(, בנוסח המופיע בנספח  אלפים

  –אופן קביעת ההצעה הזוכה במכרז  .12

יפתחו המעטפות ותיבדק עמידתם של המציעים בתנאים להשתתפות במכרז. רק  – שלב א' .12.1

הצעות של מציעים, המקיימים את התנאים להשתתפות במכרז, תיבחנה והצעותיהם 

 תעבורנה לשלב השני. 

בחינת הצעת המחיר ההצעות שעמדו בשלב א', יעברו לבחינת השלב השני, בו  -שלב ב .12.2

בדקו הצעות המחיר בהתאם למפורט להלן, כאשר המשקל בשלב זה יי תיבדק הצעת המחיר.

 נקודות.  60שניתן להצעת המחיר בתהליך בחירת ההצעה הזוכה הינו 

ההצעה במכרז זה, היא על דרך של מתן שיעור הנחה או תוספת למחיר מקסימלי למ"ר, 

שכולל את דמי השכירות החודשיים ודמי הניהול והאחזקה. מציע שיציע את שיעור ההנחה 

 הגבוה ביותר, יקבל את הניקוד המרבי בפרק זה, יתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי אליו. 

בשלב זה תתבצע בדיקה של התאמת המבנה  -ועדה מקצועיתבחינת המבנה על ידי  -שלב ג .12.3

לצרכי העירייה בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש והמפורטים להלן.  ניקוד ההצעות 

יתבצע על ידי ועדת משנה מקצועית אשר תורכב ממנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, מנהלת 

ועדה תתכנס במניין של אגף לשירותים חברתיים, מנהלת התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה )ה

  שלושה חברים לפחות(.

ועדת המשנה המקצועית תבחן את הנכס גם באמצעות ביקור בנכס, שיערך לאחר תיאום 

מראש עם המציע. אף על פי כן, רשאית הועדה לנקד את ההצעה גם ללא ביקור בנכס, אם 

צעות ותנקד סברה כי המבנה אינו תואם כלל את צרכיה של העירייה. הועדה תבחן את הה

 המפורטים במכרז.נקודות סה"כ, על פי רכיבי האיכות  40עד אותן 
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 שקלול של הצעת המחיר ביחד עם בחינת המבנה על ידי הועדה המקצועית: -שלב ד' .12.4

 60% –הצעת מחיר 
  40% –רכיבי איכות 

 


