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מכרז פומבי 08/2021
הזמנה להציע הצעות
לטיפול במערכות ביוב ותשתיות זורמות בשטח שיפוט מועצה אזורית אל קסום
המועצה האזורית אל קסום (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי
טיפול במערכות ביוב ותשתיות זורמות בשטח שיפוט מועצה אזורית אל קסום.
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.
יש לרכז את כל השאלות ככל וישנם ,,ולהעלותן על הכתב עד ליום  15.03.2021ועד השעה ,12:00
בקובץ  Wordבלבד ,ליידי הגב' מלי פול לדוא"לr.m.h@alqasoum.org.il :

ולוודא קבלת

המסמכים בטלפון שמספרו.08-6797312 :
מסמכי 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.
הנכם 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.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז פומבי  "08/2021עד ליום
 24/03/2021ולא 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 ובנוסף ,ערבות בנקאית בלתי
מותנית וצמודה כנדרש בתנאי המכרז.
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו הבלעדית
של המשתתף.
טרם הכנסת המעטפה לתיבה ,יש לקבל אישור קבלה חתום מאת המזכירות אודות הגשת ההצעה
במועדה .מציע שלא דאג לקבל אישור כנ"ל ,יהיה מושתק מלהעלות טענות בדבר מועד הגשת
הצעתו.
בכבוד רב,
סלאמה אלאטרש
ראש המועצה
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