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 מועצה מקומית דיר אל אסד
 33/2019מכרז 

 
 מכרז שירתי הסעות לתלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ומסגרות הרווחה

 מסמך א

 
 הודעה בדבר פרסום מכרז

 
מעוצה מקומית דיר אל אסד מזמינה בזאת הצעות בזה הצעות מחירים להסעות תלמידים על פי 

 מכי המכרז ונספחיו .התנאים הדרישות והנחיות המפורטים להלן במס
רשאים להשתתף במכרז אזרחי  ישראל ותאגידים הרושמים כדין כמשרד להסעות  אשר עומדים בכל 

 יתר תנאי המכרז כל יתר התנאים ,מפורטים בחברה במסמכי המכרז .
 

 .רכישת המכרז 
רדי )שלא יוחזרו ( במש ₪ 500בסכום של  25-07-2019את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  

 .0505664994 טל   15:00עד  8:30בשעות המועצה 
 04-9886655טל  14:00את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה עד שעה 

מבוהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול 
 מור לעיל הינה תנאי להגשת הצעה החל מיום המכרז מכל סיבה שהיא . מובהר כי רכישת המכרז כא

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו במשרדי המועצה או באתר האינטרנט שכתובתו  25-07-2019
www.deiralasad.net  אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט  . 

 
 :  ערבות המכרז
 2.6ף להצעתו ערבות בנקאית  להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם לאמור בסעיף על המציע לצר

הערבות תוארך לפי דרישת  25/11/2019לחוזה בנוסח המדויק המצורף בתוקף עד ליום  5עמוד 
 המועצה עד לסיום הליכי המכרז.

 
 שאלות הבהרה   

למנהל מחלקת   15:00שעה  30-07-2019ניתן להעביר שאלות או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 
באחריות המציעים  לוודא כי שאלותיהם הגיעו  mailto:magedhm54@gmail.comחינוך מייל 

 שעות לפי המועד האחרון להגשת הצעות . 48במועד . תשובות תשלחנה לכל עד 
 תתקיים ישיבת הבהרה במועצה )נוכחות חובה(. 9:00בשעה 01/08/2019ביום חמישי 

 
 הגשת ההצעות

  33/2019 ירשם מכרז פומבי מסאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במעטפה סגורה עליה 
לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה )לא לשלוח  15:00שעה   04/8/2019 עד ליוםבלבד במסירה ידנית 

 אר(בדו
 מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו .

כללי אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית להוציא אל 
 הטעל  רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .

 המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים על פי שיקול דעתה .
עת המחיר של המציע  תכלול ביצוע מלא ותשלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י הצ

 מסמכי המכרז .
מובהר בזאת כי השימוש בלשון הצעה בגוף הפרסום  אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שהוגשו ע"י 

 המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים .
 המינים כאחד.       2-זכר / נקבה אך מתייחסים ל מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון 

     
 בכבוד רב                              

 ראש המועצה-אחמד דבאח
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