
דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ )להלן: "המזמינה"( 
מודעת פרסום - מכרז פומבי מס' 1/21 למתן שירותי ניהול נכסי נדל"ן

דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ
אפעל 25, ת.ד. 3208, קריית אריה, פתח תקווה | 4951125

טל: 03-7900500 | 03-7900501  |  פקס: 03-7900529  | 
info@aprent.co.il  |  www.aprent.co.il

המזמינה פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול נכסי נדל"ן, והכל כמפורט במסמכי המכרז, על כלל נספחיהם 
)להלן: "המכרז"(.  

 www.aprent.co.il ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום, באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת: 
)להלן: "אתר האינטרנט של המזמינה"(.

נוסח מלא ומחייב של כלל הוראות המכרז ובכלל זה של תנאי הסף, מופיע במסמכי המכרז שפורסמו באתר האינטרנט 
של המזמינה והאמור בהם יגבר על נוסח מודעה זו. 

בכוונת המזמינה לבחור מציע זוכה אחד )1(. המציעים נדרשים לעמוד בכל אחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז, 
המפורטים במסמכי המכרז אשר פורסמו באתר האינטרנט של המזמינה. 

12:00, והכל בהתאם להוראות  15.6.2021 בשעה  שאלות הבהרה: ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות עד ליום 
סעיף 17 לתנאי המכרז.

הגשת הצעות: יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה עד ליום 1.7.2021 בין השעות 
09:00 - 12:00. למזמינה הסמכות לדחות מועד זה.

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם שינויים והבהרות למסמכי המכרז וזאת עד לפני המועד האחרון להגשת 
הצעות. שינויים והבהרות אלה יפורסמו באתר האינטרנט.

יפורסמו באתר האינטרנט של החברה  וכן שינויים אחרים במסמכי המכרז,  ומועדי הגשה  זמנים  עדכונים בלוחות 
ומחובת המשתתף לעקוב אחר הפרסום באתר באופן רציף ושוטף עד לתום המועד הגשת ההצעות בפועל.

משך ההתקשרות עם המציע הזוכה הוא 36 חודשים המתחיל במועד כניסת ההסכם לתוקף. למזמינה תהא הזכות 
להאריך את תקופת ההסכם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, למשך תקופה מצטברת שלא תעלה על 36 חודשים 

נוספים.

המזמינה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ונתונות לה כל הסמכויות לפי דין וכמפורט במסמכי המכרז. המזמינה 
שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז בכל עת.

המציעים מוזמנים להצטרף לרשימת הדיוור של המזמינה דרך הקישור: https://lp.vp4.me/dmak, או לחלופין 
דרך אפשרות "צור קשר" באתר האינטרנט של המזמינה.
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