מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות
ו' אב תשפ"א

 15יולי 2021
מכרז פומבי מס' 13/2021
הזמנה להציע הצעות להפעלת תכניות יום שהות ארוך ,עבור ילדים ומתבגרים עם מש"ה
(מוגבלות שכלית התפתחותית) בביה"ס לחינוך מיוחד בישוב סעוה שבתחום המועצה האזורית
אל -קסום
המועצה האזורית אל קסום (להלן" :המועצה ,מזמינה בזאת להציע הצעות להפעלת תכניות יום
שהות ארוך ,עבור ילדים ומתבגרים עם מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) בביה"ס לחינוך
מיוחד בישוב סעוה שבתחום המועצה האזורית אל -קסום ,הכל כמפורט במכרז זה על כלל מסמכיו
(להלן" :השירותים" או "העבודות") .ניתן לעיין במסמכי המכרז ,טרם רכישתם ,באתר המועצה.
בקישור http://www.alqasoum.org.il/he/bids/?category=4 :יחד 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
( ₪ 1,000אשר 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.
יש לרכז את כל השאלות ככל ותהיינה ולהעלותן בכנס הקבלנים .המועצה ,רשאית בכל עת ,קודם
למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה
לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו
בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי הכתובות שנמסרו על
ידי רוכשי מסמכי המכרז וכן יועלו לאתר המועצה .משכך ,על המציעים להתעדכן בכל עת באתר
המועצה .יובהר ,כי יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ,ולהעלותן על הכתב עד ליום חמישי
בתאריך  05.08.2021ועד השעה  ,12:00בקובץ  Wordבלבד ,ליידי הגב' מלי פול לדוא"ל:
 r.m.h@alqasoum.org.ilולוודא 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 .את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז פומבי
" "13/2021עד ליום  19/08/2021ולא 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.
כנס מציעים  +מועד אחרון לשאלות הבהרה

יום חמישי בתאריך 05/08/2021

מועד אחרון להגשת ההצעות

יום חמישי בתאריך  19/08/2021עד השעה
12:00

עלות רכישת המכרז

₪ 1,000

המציע הגיש ערבות בנקאית אוטונומית

₪ 33,750

ערבות ביצוע למכרז

₪ 77,500

בברכה,
סאלמה אלאטרש
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