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מועצה אזורית אל קסום
מכרז פומבי מס'  03/2021לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים עבור
המועצה האזורית אל קסום ,לרבות במבני הציבור ובמוסדות
החינוך שבתחום שיפוטה וכן בתחומי הפזורה הבדואית
המועצה האזורית אל קסום (להלן :״המועצה״) מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז פומבי מס'
 03/2021לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים לרבות במבני הציבור ובמוסדות החינוך שבמועצה וכן בתחומי
הפזורה הבדואית ,מוסדותיה וגופי הסמך שלה ,הכל בהתאם למפרט השירותים והצעת המחיר המצורף
למכרז זה ומסומן כנספח א' להסכם (להלן ":השירותים").
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בקישור:

 http://www.alqasoum.org.il/he/bids/?category=4יחד עם זאת ,ניתן לרכוש את מסמכי המכרז
במשרדי המועצה האזורית אל קסום ,שברח' שד' שז"ר 31א ,בית השקמה ,קומה  10באר שבע

(להלן" :משרדי המועצה") בימים א' – ה' בין השעות  ,09:00-15:30תמורת סך של ₪ 3,000
(אשר לא יוחזרו בשום מקרה) ,את הסכום להלן ניתן לשלם בדרכים הבאות :במזומן ,שיק בנקאי,
כרטיס אשראי ( הבהרה :בכרטיס אשראי ניתן לשלם גם טלפונית ) .צירוף אישור התשלום (קבלה)
הינו תנאי להשתתפות במכרז.
 .1כנס קבלנים חובה יערך ביום שני בתאריך ה 01/02/2021 -הכנס כאמור ייערך בקפסולות ע"פ
התו הסגול ( עד  10אנשים בכל פעם ) .אי לכך ,יש לערוך רישום טלפוני אצל הגברת מלי פול
בטלפון  ,08-6797312 :זאת לגבי זימונים מסודרים לכל קפסולה .הכנס הראשון החל מהשעה
 10:00במשרדי המועצה האזורית אל קסום .במפגש ישתתף נציג מטעם המציע.
 .2מובהר בזאת ,כי כנס הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .מציע אשר
נציג מטעמו לא ישתתף בכנס הקבלנים לא יוכל להשתתף במכרז.
 .3במידה וקיימות בקשות ו/או שאלות להבהרה ,יש לרכזן ולהעלותן בכנס מציעים .תשובות
תימסרנה במסגרת הפרוטוקול ,בכתב.
 .4מסמכי 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.
 .5את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז פומבי ""03/2021
עד ליום  16/02/2021ולא 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.
על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי וכנדרש בתנאי
המכרז בכלל ובנספח י"א למסמכי המכרז בפרט.
אום בטין  אל סייד  דריג'את  כוחלה  מולדה  מכחול 
תראבין-א-צאנע

מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות
מובהר ,כי השימוש במונח "משתתף" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי
נוחות ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" על פי
דיני המכרזים .לוח זמנים לביצוע מכרז מס' :03/2021
מועד

אירוע

בתאריך  01/02/2021מהשעה  10:00בבוקר

כנס קבלנים חובה בה יוצגו שאלות הבהרה.

בתאריך  16/02/2021עד השעה 12:00

המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה.

בכבוד רב,
סאלמה אלאטרש
ראש המועצה
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