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  04/2021מכרז פומבי מס' 

 ים-בת ברחבי ולמועדוני גיל הזהב ארוחות צהריים חמות לצהרוניםאספקת ל

 

אספקת לקבלת שירות ( מזמינה בזאת הצעות מחיר הצעות החברה -ים בע"מ)להלן-החברה לתרבות פנאי וספורט בת
מנות ליום(  2,600 –ים )כ -ארוחות צהריים חמות לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב במוקדים שונים ברחבי העיר בת

 הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. .בתפזורת או באריזות אישיות )כולל אפשרות לארוחות פיקניק(

הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש, תמורת  את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש
(, משרדי החברה-ים )להלן-בת 7כולל מע"מ )התשלום לא יוחזר(, במשרדי החברה, רח' רהב ₪  1,000תשלום של 

 ה', בשעות העבודה המקובלות. –בימים א' 

אינטרנט של ה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, בתיאום מראש, במשרדי  החברה ובאתר

 .batyam.co.il-http://www.tarbutהחברה 

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, יש 
לא יאוחר  15.7.21ליום עד  ומספר המכרז,למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם 

 , בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.בדיוק 12:00מהשעה  

 ן הקישור:להל .באמצעות יישומון זום 13:00בשעה  29.6.21 ביום מפגש לצורכי הבהרות ייערך

 .is inviting you to a scheduled Zoom meetingהחברה לתרבות 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88406130117?pwd=eEQyeVh0TzNKM01QK3FyNlpLVkZhdz09 

Meeting ID: 884 0613 0117 

Passcode: 152132 

One tap mobile 

+13462487799,,88406130117#*,,,,152132# US (Houston) 

+16699006833,,88406130117#*,,,,152132# US (San Jose) 

Dial by your location 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 669 900 6833 US (San Jose) 

        +1 929 205 6099 US (New York) 

        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

http://www.tarbut-batyam.co.il/
https://us02web.zoom.us/j/88406130117?pwd=eEQyeVh0TzNKM01QK3FyNlpLVkZhdz09
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        +1 

312 626 6799 US (Chicago) 

Meeting ID: 884 0613 0117 

Passcode: 152132 

https://us02web.zoom.us/u/kbCZC0pmlZFind your local number:  

 

 .המפגש הוא חובה ותנאי להגשת הצעות במכרז

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.אין החברה מתחייבת 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים, כראות עיניה, בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך 
 במתן נימוקים כלשהם להחלטה כאמור.

 .225, שלוחה 03-5080025 -טלפון לבירורים

                                                                                                                 

 בכבוד רב,                                                                              

 החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים                                                                              

 

https://us02web.zoom.us/u/kbCZC0pmlZ

