
 
 עירית נשר 

 157/21מס'  הליך                                                      
 למטרת  בעיר נשר מבני ציבור   לשכירת בהליך להשתתפות הזמנה

 0-3  גילאי ל הפעלת פעוטונים פרטיים
============================================== 

 
 ות לשכירת מבני ציבור בעיר נשר עצהבל קל ת"( מעוניינה)"העירייעירית נשר  

 כמפורט להלן: 0-3 גילאיל הפעלת פעוטונים פרטייםלמטרת 
 

 מ"ר;  88-כ – 7ברח' הטרשים  מבנה גן ילדים •
 ; ר"מ 110 -כ – 17 המצפה' ברח ילדים גן מבנה •

 
 

 . יהירהעי בליווי גורם מטעם 13:00בשעה  2.1.22ייה ביום יצא מבניין העיר מועד לסיור במבנים הנ"ל
 

 . 15.8.2022לשנה החל מיום  למשך הנה השכירות תקופת
 

 לא יאוחר ,בכתב השוכר הודיע כן אם אלא,  שנים נוספת  לארבעבסה"כ  תוארך  יכול שתקופת השכירות  
השכירותקת את להאריך שלא רצונו על ,השכירות תקופת תום לפני יום  ( 90 ) מתשעים  לתקופת ופת 
 .לעירייה ושרדבנה או אם המ הנוספת השכירות

 .שנים חמש על יעלה לא ביחד זה חוזה פי על ההתקשרות תקופות כ"סה
 

)להלן:  הסכם  נוסח  ל  לקבלת  לפנות  יש  פולק  "ההסכם"(  מעין  בעו"ד  העירייה    דוא"ל במשרדי 
 .ilunimaayan.p@nesher.m   בנה לגביו מעוניין המציע להגיש הצעתומה  ציוןתוך  8299230-04או בפקס . 

 
 תימסר אשר סגורה למעטפה להכניס ישו   ם(בספרות ובמילי  (יש לציין בגוף ההסכם  הכספית ההצעה את
  )להלן:  12:00 בשעה  5.1.22 יוםל עד להגיש יש  ההליך מספר את תישא ואשר   ,ההליך מסמכי עם יחד

 , נשר. 20דרך השלום , ברח' 1ניין העירייה, בקומה בבלשכת ב הנמצאת המכרזים לתיבת"המועד הקובע"( 
 

 :בהליך להשתתפות מקדמיים תנאים להלן 
 

בהפעלת    ,הקובע למועד קדמו אשר רצופות שנים 3 לפחות של מוכח ניסיון בעל הינו המציע .1
 ון ; פעוט

 ; כדין מורשה עוסק תעודת בעל הינוהמציע  .2
 חודשי שכירות להבטחת הצעתו;  3 –ל  השווהבות בנקאית על סך ררף עלצ על הזוכה יהא .3
 למציע אין חובות לעירייה;  .4

 
 .כלשהי הצעה או ביותר הגבוהה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה  אין

  את  לרבות זה בהליך הנקובים מועדיםה את להאריך או/ו לדחות הזכות את לעצמה שומרת העירייה
 .ההליךו לבטל א עותההצ להגשת האחרון המועד

 לשלוח או/ו ,שהוא וסוג מין מכל ,ותיקונים שינויים ההליך במסמכי להכניס ,עת בכל, רשאית רייההעי
 ההליך  במסמכי  הכלולים לאלו נוספות  הוראות או  דרישות  או/ו נוסף  מידע או/ו הבהרות  מסמך למציעים

 .ציעיםמה ותלשאל בתשובה ובין ביוזמתה בין ,הבלעדי  תהדע שיקול לפי זאתו
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