מועצה אזורית משגב
מכרז פומבי מס' 10/20
לאספקת חומרי יקיון ,מוצרי יקיון משלימים וכלים חד"פ
 .1מועצה אזורית משגב )להלן" :המועצה"( ,מזמי ה בזאת הצעות לאספקת חומרי יקיון,
מוצרי יקיון משלימים וכלים חד"פ למועצה ולמוסדותיה השו ים ,לרבות תאגיד קולחי
משגב בע"מ.
 .2רשאי להשתתף במכרז קבלן )להלן ולשם ה וחות" :קבלן" או "מציע"( ,העומד בת אים
הבאים ,ות אי הכשירות שלהלן מתקיימים בו באופן אישי:
 תאגיד או יחיד מורשה כחוק בישראל ומ הל ספרים כדין.
 עוסק באופן רגיל בש ים  2019 ,2018 ,2017לפחות ,בשירותי אספקת מוצרים
מסוג המוצרים המבוקשים במכרז זה ,בהיקף פעילות בסך של לא פחות מ-
 ₪ 100,000בכל ש ה בשלוש ) (3הש ים ה קובות עבור שלושה ) (3גופים שו ים
לפחות בכל ש ה.
 .3את מסמכי המכרז והמסמכים ה לווים אליו ,לרבות וסח ההסכם עליו יידרש הזוכה
במכרז לחתום ,יתן לרכוש באמצעות אשראי/העברה ב קאית/צ'ק במשרדי אגף
הכספים בטלפון  04-9902026במועצה בימים א'-ה' ,בשעות  9:00עד  ,15:30תמורת
תשלום בסך של ) ₪ 300שלוש מאות שקלים חדשים( שלא יוחזרו למציע.
 .4יתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,ע"י קבלת מסמכי המכרז
לדוא"ל לאחר פ ייה בכתב לליאב לוי ,מ הל הרכש בכתובת .liav@misgav.org.il
 .5את ההצעה על ספחיה ,ואת כל האסמכתאות ,התיעוד והמסמכים ה דרשים ,יש להגיש
במסירה אישית בלבד בתוך מעטפה חתומה לתיבת המכרזים המצויה בלשכת המועצה עד
לתאריך  2.7.2020שעה  .15:00מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה
ה קובים לעיל לא תידון.
 .6על המציע לצרף להצעתו ערבות ב קאית לזכות המועצה בסך של  5000ש"ח בתוקף עד
ליום .12.10.2020
 .7שאלות הבהרה יתן להגיש בכתב באמצעות דואר אלקטרו י לתיבה liav@misgav.org.il
וזאת עד ליום  28.6.2020בשעה  .16:00על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות
ההבהרה על ידי ה מען במייל או בטלפון  .04-9902056כל שאלה שתגיע למועצה לאחר
מועד זה לא תיע ה.

 .8יצוין שרכיב המחיר אי ו השיקול הבלעדי ,וכי בבחי ת המציעים וההצעות יי תן יקוד
גם למדד איכות ,ותי תן עדיפות ל"מציע מקומי" כהגדרתו במסמכי המכרז.
 .9על מועד פתיחת המעטפות ,תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז .המציעים רשאים
להיות וכחים במועד פתיחת המעטפות/יוזמ ו להשתתף בשיחת .ZOOM
 .10עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות ,וכן לש ות מועדים ות אים אחרים ה וגעים למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.
 .11האמור לעיל מהווה תמצית ת אי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על
וסח זה.
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