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 07/2020מכרז פומבי מס' 
 

 שירותי פרסום מודעות בעיתונות ארצית
 

מתן ל ,( מזמינה בזאת הצעות, מאת מציעים מתאימים"המועצה" :משגב )להלן זוריתאועצה מ .1

בניה משגב לועדה המקומית לתכנון ווהעבור המועצה, לרבות  רותי פרסום בעיתונות ארציתיש

 .בע"מ והחברה כלכלית למשגב

 ארכה בנות שנה כל אחת.העם שתי אופציות לאחת תקופת ההתקשרות: שנה  .2

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי לשכת ראש המועצה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת  .3

שלא יוחזרו בשום מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא ₪  300תשלום בסך של 

 תשלום, במשרדי המועצה.

בעת רכישת מסמכי המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע )שם המציע, טלפון, פקס, דוא"ל,  .4

 יש הקשר וכדומה(.אשם 

רון להגשת הצעות, על המציע להיות עוסק באופן רגיל ומזה שלוש שנים לפחות, נכון ליום האח .5

בעיתונים ארציים יומיים בשפה העברית ו/או בשפה הערבית, לרבות בעיתון  במתן שירותי פרסום

עובד אחד לפחות המוכשר בעריכה גרפית ועיצוב מודעות ועוסק בכך  , וכן הוא מעסיקארצי נפוץ

 .במשך שנה לפחות נכון ליום האחרון להגשת הצעות

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה ולהכניסה לתיבת המכרזים אשר תוצב  .6

 14:30בשעה  03/06/2020בקומה ג', בניין מ.א. משגב )לשכת ראש המועצה(, לא יאוחר מתאריך 

  .3/9/2020בתוקף עד ₪  3,000ולצרף אליה ערבות בנקאית ע"ס 

 יותר או כל הצעה שהיא.המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ב .7

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות,  .8

 וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.

  . Ronen@misgav.org.ilשאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני:

, עד 054-7233280הנמען בטלפון  על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי 

 . כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.12:00בשעה  01/06/2020ליום 

של תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי  מובהר בזאת כי האמור במסמך זה מהווה תמצית .9

 המכרז המפורטים גובר על האמור לעיל.

 

 

    

 
 

 דני עברי

 

 ראש המועצה האזורית משגב
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