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מכרז פומבי 4/2019
אספקת חומרי ניקיון-ספק שנתי
מ.מ.מזרעה (להלן" :המועצה") מזמינה בזה הצעות לאספקת חומרי
ניקיון-ספק שנתי (להלן" :הציוד")  ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי
הליך הצעות מחיר  4/19אספקת חומרי ניקיון (להלן" :ההליך " או "הליך
זה").
הזוכה יספק למועצה ציוד ,אשר יוזמן ממנו בכמות בהתאם לצרכי
המועצה ולגובה התקציב העומד לטובת האספקה ובלבד שסך כל ההזמנות
אשר תבוצענה מהזוכה מכוח זכייתו בהליך לא יעלה על  200,000ש"ח כולל
מע"מ לכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת הארכה ככל שתתקיים.
תנאי ההתקשרות בין המועצה לזוכה בהליך זה יהיה על פי תנאי חוזה
ההתקשרות על נספחיו ,המצורף לתנאים אלה.
המועצה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי ההליך .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו ,בכתב ,לידיעתכם של כל
המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על
ידם.
את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 4/2019
אספקת חומרי ניקיון-ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת
המכרזים שבמשרדי מזכירות המועצה ,לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל
במזכירות המועצה .יש לוודא כי המזכירה תחתום בשמה המלא וכן תציין
את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום  24/01/2019עד
לשעה .12:30
שאלות הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או
להליך
זה ותנאי ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש ו/או לגזבר המועצה-
או למיל
(להלן" :מנהל הפרוייקט") לפקס 04-9822559 :
 afifelhaj23@gmail.comעד לא יאוחר מיום  17/01/2019בשעה 14:00
.על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון .04-9820104 :
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרוייקט למשתתף הפונה בכתב
ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק
ממכתבו של המשתתף הפונה.
המועצה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גור

אחר
במועצה ,למעט מנהל הפרוייקט.

 .7הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  6לא
תידון וצירופה למסמכי ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה.
 .8משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם
להוראות ס"ק  6לעיל יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי
בהירות ,שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות.
 .9את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לתשלום  ₪ 500שלא תוחזר למציע
בכל מקרה וזאת החל מיום ראשון ה.6/01/2019 -
 .10על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך  ₪ 10,000-בתוקף עד
.03/04/2019
בכבוד רב,
פואד עווד – ראש המועצה

