
 

        

 

 805/201מכרז פומבי מס' 

 המזרחי מרכזי האב במרחב הנגב לשירותי הפעלה של רשת

לשירותי הפעלת מרכזי האב בזה הצעות  ןבע"מ מזמי 2015איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי  .1
 נגב המזרחי.מרחב הב

 . לעמוד בכל תנאי הסף המופיעים בחוברת המכרז יםהמציעעל  .2
מסמכים  על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, .3

 המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
, בית כרמית, 65מסחרי במרכז  אשר ממוקמים במשרדי האשכול לקבלאת מסמכי המכרז ניתן  .4

בבקשה באמצעות כתובת דוא"ל  אובשעות העבודה הרגילות  ,רכזת ועדת המכרזים אצל ,דימונה
office@eastnegev.org. 

 .₪ 10,000להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום של  .5
חודשים מיום קביעת ההצעות הזוכות, ומתן הודעה  12של משך ההתקשרות על פי המכרז לתקופה  .6

 .לזוכה על זכייתו במכרז
לאשכול נתונים שיקול הדעת המלא והזכות להזמין את כל השירותים המפורטים במפרט ו/או  .7

במסמכי המכרז, או חלקם, מספק אחד או יותר, וכן לקבוע את כמות והיקף השירותים שיוזמנו 
 מציעים. מספרו/או לרבות פיצול העבודות ו/או השירותים בין 

 תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז. .8
בהתאם לקבוע  לדיון תנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובאביע אשר לא יעמוד מצ .9

 .במסמכי המכרז
בחר בהצעה י האשכולמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,  האשכולאין  .10

 הטובה המבטיחה את מירב היתרונות.
כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, שגיאה או אי  .11

הסברים, הבהרות ו/או בקשה ( וכן כל בקשת "הסתייגות"התאמה לחוקים ולתקנות )להלן: 
  -יום ה מעד לא יאוחר  ניתן להפנות בכתב בלבד ("בקשת ההבהרה"לפרטים נוספים )להלן: 

11/06/2018. 
 הינה חובה.ההשתתפות  – 10:30בשעה  2018ביוני,  06ביום עים חובה תתקיים ישיבת מצי .12
 לשירותי הפעלה של רשת " – 05/2018"מכרז פומבי את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון  .13
 , 08-6311146ובתיאום מראש בטלפון  יש להקפיד למסור ידנית" מרכזי האב במרחב הנגב המזרחי .14

ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרד רכזת ועדת המכרזים באשכול, גב' רויטל עטר כלפון, אשר 
, בית כרמית, דימונה לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל. 65במשרדי האשכול ברחוב  מרכז מסחרי 

יש לוודא כי רכזת ועדת המכרזים  תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה 
, עד לשעה 2018/06/17 –ליום ה את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד  על גבי המעטפה.

. הצעות אשר תשלחנה בדואר ותגענה לתיבת המכרזים באשכול, מכל טעם שהוא, לאחר 13:00
 מועד זה, לא תתקבלנה. 
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 אליעזר יעקב

 מנכ"ל האשכול
 

 

 

 


