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 01/2021כרז פומבי מ

 הזמנה להציע הצעות לאספקת מזון וכיבוד 

 עבור מועצה אזורית אל קסום

 

למתן  למציעים להציע הצעות המועצה האזורית אל קסום )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת 
שירותי אספקת מוצרי מזון וכיבוד עבור המועצה, מוסדותיה וגופי הסמך שלה, הכל בהתאם 

להלן:" ) להסכם כנספח א'המחיר המצורף למכרז זה ומסומן למפרט השירותים והצעת 
 .  ("השירותים

: קישור ב ניתן לעיין במסמכי המכרז, טרם רכישתם, באתר המועצה.

http://www.alqasoum.org.il/he/bids/?category=4  ,מסמכי ניתן לרכוש את יחד עם זאת
 באר 10, קומה א, בית השקמה31 שז"ר 'שדאל קסום, שברח'  האזורית המועצה במשרדי המכרז

  ₪ 500תמורת סך של , 15:30-09:00ה' בין השעות  –"( בימים א' המועצהמשרדי : ")להלן שבע
:  במזומן, שיק בנקאי,  הבאותאת הסכום להלן ניתן לשלם בדרכים (, )אשר לא יוחזרו בשום מקרה

צירוף אישור התשלום  כרטיס אשראי ) הבהרה: בכרטיס אשראי ניתן לשלם גם טלפונית (.
 הינו תנאי להשתתפות במכרז. )קבלה( 

, 12:00ועד השעה  21.01.2021עד ליום  יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב  .1

ולוודא קבלת   r.m.h@alqasoum.org.ilליידי הגב' מלי פול  לדוא"ל:  בלבד,  Wordבקובץ

 . 08-6797312המסמכים בטלפון שמספרו:  

הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס/סיור מציעים )ככל ויהיו(, לא ישלחו  מסמכי .2

. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס יועלו לאתר המועצהלמציעים כי אם 

 להבהרות ככל ויהיו.  

הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל המסמכים  .3

כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם בכל עמוד ועמוד, לעיל,  4המפורטים בסעיף 

 .מפרט השירותים כולל בעמודי

 " 01/2021מכרז פומבי את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב " .4

, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה ,14:00ולא יאוחר מהשעה  10/02/2021עד ליום  

בכל מקרה, יש )להלן: "משרדי המועצה"(. , באר שבע 10א, בית השקמה קומה 31שד' זלמן שז"ר 

 מגיש על. לאחר מועד ההגשה לא יתקבלו תוגשנההצעות אשר  המכרז במלואם. להחזיר את מסמכי

בכלל  המכרז בתנאי וכנדרש כדבעי חתומים הם כאשר המכרז מסמכי כל את לה לצרף ההצעה

                    ובנספח י"א למסמכי המכרז בפרט.

    
 בכבוד רב,        

 סאלמה אלאטרש 
 ראש המועצה 
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