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מכרז פומבי 09/2021
הזמנה להציע הצעות
למתן שירותי הפעלת  20קבוצות הכנה לכיתה א' בשטח שיפוטה של המועצה
האזורית אל קסום
מועצה אזורית אל קסום (להלן" :המועצה" ו/או "המזמינה") עורכת מכרז פומבי לקבלת שירותי
הפעלת  20קבוצות הכנה לכיתה א' בשטח שיפוטה של המוא"ז אל קסום (להלן יכונו יחדיו:
"העבודות" או "השירותים").
 .1מסמכי המכרז ניתנים להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של המועצה שכתובתו
 www.alqasoum.org.ilמציעים אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז ,שלא באמצעות אתר
האינטרנט כאמור אלא בעותק קשיח ( )Hard Copyשיופק ע"י המועצה יוכלו לקבלם במשרדי
המועצה .
 .2המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה ,ולהחזיר
את מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז.
 .3ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה האזורית אל קסום ,שברח' שד' שז"ר ,31
קומה  10באר שבע (להלן" :משרדי המועצה") בימים א' – ה' בין השעות  ,09:00-15:30תמורת
סך של ( ₪ 500אשר לא יוחזרו בשום מקרה) .ניתן לעיין במסמכי המכרז ,טרם רכישתם,
באתר המועצה.
 .4יש לרכז את כל השאלות ככל וישנם ,ולהעלותן על הכתב עד ליום חמישי ה 13/05/2021 -ועד
השעה  ,12:00בקובץ  Wordבלבד ,ליידי הגב' מלי פול לדוא"לr.m.h@alqasoum.org.il :
ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו.08-6797312 :
 .5מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס/סיור מציעים (ככל ויהיו) ,לא
ישלחו למציעים כי אם יועלו לאתר המועצה .משכך ,באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר
המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו.
 .6הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל חומרי המכרז ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל
המסמכים המפורטים ,כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם בכל עמוד
ועמוד ,כולל בעמודי מפרט השירותים.
 .7את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז פומבי  "09/2021עד ליום
שלישי ה  25/05/2021 -ולא יאוחר מהשעה  ,12:00לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי
המועצה ,שד' זלמן שז"ר 31א ,בית השקמה קומה  ,10באר שבע (להלן" :משרדי המועצה").
בכל מקרה ,יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם .הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה
לא יתקבלו.
 .8על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי וכנדרש ובנוסף,
ערבות בנקאית בלתי מותנית וצמודה כנדרש בתנאי המכרז.
 .9משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו
הבלעדית של המשתתף.
 .10התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא שנה קלנדרית מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
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 .11אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי .כמו כן ,המועצה
שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי
ולפצל את ביצוע השירותים לשלבים ,להזמין מהזוכה את השירותים כולם או רק חלק מהם
או לפצל את השירותים בין מציעים שונים ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך
בהנמקה ,והמציעים מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה .במקרה
כאמור ייחתם חוזה עם סכום שונה מן ההצעה ,אך המחירים המוצעים לא ישתנו.
 .12מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ,ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז
שיידונו על ידי המועצה.
 .13מובהר בזאת ,כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי הנוחות בלבד ,והוא אינו בא להכשיר
את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
 .14המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל המכרז ,לפסול ו/או לדחות
את הצעתו של מציע ,לגביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות
במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו ,הפרת חוזה על ידי המציע ,חשד
למרמה ,תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.
 .15על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז .אי מילוי
אחת או יותר מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
מועדים  -להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
התאריכים
1

הפעילות

 13/05/2021מועד אחרון בו לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים.
המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים .ההצעות יוגשו לתיבת
המכרזים ,שבמשרדי המועצה.

2

25/05/2021

3

 90יום

4

01/07/2021

תוקף ההצעה.
תוקף ערבות לקיום הצעה (הבטחת הצעה – ערבות אוטונומית).

בכבוד רב,

סלאמה אלאטרש
ראש המועצה
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