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ז' תמוז תשפ"א
יום חמישי  17יוני 2021

מכרז זוטא 01/2021
לרכישת שוברים לקניית ציוד לימודי כסיוע למשפחות נזקקות המתגוררות
בישובים שבתחום המועצה האזורית אל קסום
המועצה האזורית אל קסום (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות ל למתן
שירותי אספקת שוברי ביגוד עבור תושבי המועצה ,הכל בהתאם למפרט השירותים והצעת המחיר
המצורף למכרז זה ומסומן כנספח א' להסכם (להלן ":השירותים").
ניתן לעיין במסמכי המכרז ,טרם רכישתם ,באתר המועצה .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 ₪ 400
(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.
.1

יש לרכז את כל השאלות ככל וישנן ,ולהעלותן על הכתב ,עד ליום  01/07/2021עד השעה
 ,12:00בקובץ  Wordבלבד ,ליידי הגב' מלי פול לדוא"ל R.m.h@alqasoum.org.il :ולוודא
קבלת המסמכים בטלפון שמספרו.08-6797312 :

.2

הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל
המסמכים המפורטים בסעיף  1לעיל ,כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום
עליהם בכל עמוד ועמוד ,כולל בעמודי כתב הכמויות והצעת המחיר.

.3

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.

.4

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז זוטא "01/2021
עד ליום שלישי בתאריך  20/07/2021ולא יאוחר מהשעה  ,12:00לתיבת המכרזים הנמצאת
במשרדי המועצה שברח' זלמן שזר 31א ,בית השקמה ,באר שבע (להלן" :משרדי המועצה")
קומה  ,3לידיי הגב' מלי פול .בכל מקרה ,יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם .הצעות
אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תתקבלנה.

.5

התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא שנה מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
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.6

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי .כמו כן ,המועצה
שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף הטובין על פי שיקול דעתה הבלעדי
ולפצל את אספקת הטובין לשלבים ,להזמין מהזוכה את הטובין כולם או רק חלק מהם או
לפצל את אספקת הטובין 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.

.7

המועצה 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.

.8

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז .אי מילוי
אחת או יותר מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
בכבוד רב,
סאלמה אלאטרש
ראש המועצה
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