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סימוכין118.2020 :

מכרז פומבי 08/2020
שירותי הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל
ומיוחד והסעות אקראיות ומיוחדות
המועצה האזורית אל קסום (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי
שירותי הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד והסעות אקראיות
ומיוחדות.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה האזורית אל קסום ,שברח' שד' שז"ר  ,31קומה
 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.
כנס קבלנים חובה יערך ביום ראשון בתאריך ה 18/10/2020 -הכנס כאמור ייערך בקפסולות ע"פ
התו הסגול ( עד  10אנשים בכל פעם ) .אי לכך ,יש לערוך רישום טלפוני אצל הגברת איריס כהן
בטלפון  ,08-6797301 :זאת לגבי זימונים מסודרים לכל קפסולה .הכנס הראשון החל מהשעה
 12:00במשרדי המועצה האזורית אל קסום .במפגש ישתתף נציג מטעם המציע ,המחזיק בכתב
מינוי חתום ע"י מורשי החתימה מטעם המציע המאשר כי הוא נציגו בכנס הקבלנים .על כתב המינוי
להיות בנוסח בצורף למסמכי המכרז כנספח י"ב .ויובהר ,כי נציג אחד לא יוכל לייצג יותר מחברה
אחת.
מובהר בזאת ,כי כנס הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .מציע אשר נציג
מטעמו לא ישתתף בכנס הקבלנים לא יוכל להשתתף במכרז.
במידה וקיימות בקשות ו/או שאלות להבהרה ,יש לרכזן ולהעלותן בכנס מציעים .תשובות תימסרנה
במסגרת הפרוטוקול ,בכתב.
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להגיש במעטפה סגורה ובמסירה ידנית בלבד ,ועליה
נכתב " מכרז פומבי מס'  " 08/2020וללא כל אזכור לחברה או לאדם המגישים את ההצעה ,.אצל
גב' מלי פול מחלקת גזברות קומה  ,10וזאת עד ליום  08/11/2020ולא יאוחר מהשעה מהשעה
.09:30
יש להגיש את ההצעות ,במשרדי המועצה הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.
פתיחת מעטפות תתקיים באותו היום 08/11/2020 ,בשעה  ,10:00במשרדי המועצה.
אשת קשר מטעם המועצה :מלי פול ,מחלקת רכש חוזים והתקשרויות ,טל.08-6797312 :

דוא"לR.m.h@Alqasoum.org.il :
על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי וכנדרש בתנאי המכרז
בכלל ובנספח י"א למסמכי המכרז בפרט.
בכבוד רב,
סאלמה אלאטרש
ראש המועצה
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