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 מכרז פרסום על הודעה
 

 26/2019’ מס פומבי מכרז

 במועצה מקומית דיר אל אסד. הילתיקרכישת ציוד וריהוט למרכז פיס 
יוד למרכז פיס ריהוט וצ תלאספק מחיר הצעותהגשת  בזאת מזמינה מועצה מקומית דיר אל אסד

 בדיר אל אסד במסגרת מכרז הנחה. הילתיק

 .יוחזרו שלא  במזומן₪ 1500 של סך תשלום תמורת המכרז מסמכי את לרכוש ניתן

 :המכרזתנאי 

 .לריהוט וציוד  יצרן או יבואן, ספק להיות המציע על .1

 קודם ניסיון בעל להיות, המכרז להוראות בהתאם עמו התקשר שהמציע גוף או, המציע  על .2

  .אספקה, רכישה של לפחות עבודות 2-ב ראשי כקבלן

 בעל יהיה המשתתף. לפחות אחת תומקומיה ותויברש עבודהב ניסיון בעל להיות המציע על .3

 . ניסיון להוכיח יש. רצופות השנים שלוש לפחות של מוכח ניסיון

  ניכוי,  בתוקף מוסף ערך ומס הכנסה מס חשבונות ניהול על אישור להצעתו לצרף המציע על  .4

 .בתוקף במקור  מס

 של מועצה מקומית דיר אל אסד לפקודת משוכה בנקאית ערבות  להצעתו לצרף המציע על  .5

 22.12.2019 עד ובתוקף₪  20000 בגובה בישראל סחיר בנק

בפרטים שחסר בהם מק"ט החברה מתבקשת לתת תיאור מפורט לפרטים הללו באופן  .6

 שמאפשר השוואה אחידה.

 החוזה על חתימה לרבות ידו על ומאושרים חתומים המכרז מסמכי כל את למסור המציע על .7

 זיהוי אמצעי שום ללא המכרזים לתא המעטפה את להכניס יש כן כמו. הכמויות וכתב

 .למעטפה

 מירבי מחיר יהא באומדן המחיר כאשר, אומדן  ממחיר ההנחה שיטת על יתבסס  המכרז .8

 .באומדן וסעיף סעיף כל על וחלה כללית הינה וההנחה

 יאוחר לא המכרזים לתיבת שתוכנס סגורה במעטפה וזאת, הצעותיהם את יגישו המציעים .9

 המכרז חוברת את להגיש יש. המועצה יתל"מנכ במשרד 14:00 בשעה 12/9/2019 מיום

 .המועצה תודיע ההצעות פתיחת מועדעל . נוסף והעתק במקור

 יש להגיש את ההצעה בשני עותקים, במעטפה סגורה עם ציון מספר המכרז בלבד. .10

  יהיו  והיציאה  הפגישה12:00 בשעה  4/9/2019 ביום יתקיים( חובה) המציעים  סיור  .11

 . המועצההרווחה ב  ממשרדי



 או/ו החוזה על לחתום לא או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת המועצה .12

 לבצע או/ו מציעים כמה בין במכרז הזכייה את לפצל או/ו היקפו אתואו להגדיל  להקטין

 בהתאם, שהיא סיבה מכל, זאת. ועצמאיים נפרדים בשלבים מהן חלק או/ו העבודות את

 זכות תהיה לא למציע. במהלכו והן הביצוע לפני הן, המועצה של הבלעדי דעתה לשיקול

 .כך בגין כלשהיא פיצוי

 תיפסל המכרז תנאי בה כובדו ולא במכרז  הנדרשים המסמכים לה צורפו שלא הצעה כל  .13

 .תידון ולא

 .אחרת הצעה כל או/ו ביותר הזולה ההצעה את לקבל חייבת המועצה אין  .14

 ליום עד  בכתב להעביר ניתן  המכרז מסמכי על הבהרה בקשות או/ו טכניות שאלות .15

 לשלוח יש  ssusanasadi@yahoo.com: ל"הדוא לכתובת 13:00 בשעה 4/9/2019

. במועד ליעדם הגיעו שאלותיהם כי לוודא הפונים באחריות. בלבד WORD בקובץ שאלות

 .תענינה לא המועד לאחר שתימסרנה שאלות

 
 ,רב  בכבוד   

 אחמד דבאח     
 ראש המועצה

 


