
 
 

   מכחול         מולדה          כוחלה          דריג'את          אל סייד            אום בטין     
 צאנע -א -תראבין

 

 מועצה אזורית אל קסום  

 02/2022מכרז פומבי מס' 

החינוך   בניהזמנה להציע הצעות לביצוע סקר נגישות במ
ובפזורה הבדואית והציבור שבמועצה האזורית אל קסום  

  נגישות המועצה האזורית אל קסום )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע סקר  
במבני החינוך לרבות בתי ספר יסודיים ותיכונים ובמבנים הרב תכליתיים שבשטח שיפוט המועצה  

 מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר המועצה.   ובפזורה הבדואית. 

, קומה  31שז"ר    ' אל קסום, שברח' שד  האזורית  המועצה  במשרדי  המכרזניתן לרכוש את מסמכי  
, תמורת סך של  09:00-15:30ה' בין השעות    –"( בימים א'  משרדי המועצהשבע )להלן: "  באר  10

 ₪  )אשר לא יוחזרו בשום מקרה(. 500

 .ניתן לעיין במסמכי המכרז, טרם רכישתם, באתר המועצה

  - יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב  עד ליום  שלישי בתאריך ה .1

השעה    04/2022/12 לדוא"ל:     Wordבקובץ ,  12:00עד  פול  מלי  הגב'  ליידי   בלבד, 

r.m.h@alqasoum.org.il   :6797312-08ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו  . 

הבהרה .2 לשאלות  מענה  ובכללם  הבהרות  לאתר  ,  מסמכי  יועלו  אם  כי  למציעים  ישלחו  לא 

וביחס   המועצה  באתר  עת  בכל  להתעדכן  המכרז  משתתפי  באחריות  משכך,  המועצה. 

 להבהרות ככל ויהיו.   

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

בסעיף   לחתום    2המסמכים המפורטים  ידי המוסמכים  על  וחתומים  לעיל, כשהם מלאים 

 עליהם בכל עמוד ועמוד. 

נכתב   .4 עליה  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעה  פומבי את     " 02/2022  "מכרז 

ליום    מהשעה    26/04/2022עד  יאוחר  במשרדי    ,12:00ולא  הנמצאת  המכרזים  לתיבת 

המועצה. בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם. הצעות אשר תוגשנה לאחר  

 מועד ההגשה לא תתקבלנה. 

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

       בכלל ובנספח י"א למסמכי המכרז בפרט.                 

 אירוע  מועד 

   שאלות הבהרה להמועד האחרון  12:00 עד השעה 12/04/2022בתאריך 

 המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה.  12:00עד השעה   26/04/2022ך בתארי

  ערבות בנקאית אוטונומית על שם המשתתף

 להבטחת ההצעה  

 25/08/2022בתוקף עד   ₪ 5,000בסך 

 מתחדש  שנתי ₪ 10,000בסך  ערבות ביצוע  

 בברכה  
 סלאמה אלאטרש 


