
 

 

 חובב-נאותמקומית תעשייתית המועצה ה

 הזמנה להציע הצעות
  01/2019מכרז פומבי מס' 

למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר לשגרה וחירום 

  במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.

תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה למתן שירותי מזמינה בזאת להציע הצעות  חובב-נאותמקומית תעשייתית המועצה ה

  למכירה יועמדו המכרז מסמכי ותחזוקה של מערכת קשר לשגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.

כולל מע"מ   ₪ 800 תמורת סך של  ,0016-09:00: השעות בין' ה-'א בימים 03.02.2019החל מיום  המועצה במשרדי

 חובב".נאות "המועצה המקומית התעשייתית )שלא יוחזרו(, בשיק לפקודת 

 
יש לרכז  .חובב בנאותמפגש בחדר דיונים במשרדי הנהלת המועצה  0011:בשעה   9.20103.02ביום  ייערך מציעיםסיור 

יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא  מציעים. לאחר סיור המציעיםאת כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן בסיור ה

 הינו חובה. מציעיםהסיור  ,0041:בשעה  201902.12.יאוחר מיום 

  .על המציע לעמוד בתנאים המוקדים להשתתפות במכרז כמפורט בתנאי המכרז

 תחת כותרת מכרזים פומביים. נאות חובבבאתר האינטרנט של תן לעיין בחוברת המכרז ני

יש להגיש באופן ידני, כמפורט בתנאי המכרז, במעטפות סגורות שיוכנסו לתיבת המכרזים במשרדי  /ותת ההצעהא

. הצעות אשר יוגשו לאחר מועד ההגשה לא 12:00 בשעה 25.02.2019 חובב וזאת עד יום  בנאותהנהלת המועצה 

 בלתי בנקאית ערבות, ובנוסף כדבעי חתומים הם שרכא המכרז מסמכי כל את לצרף ההצעה מגיש עלתתקבלנה. 

  .המכרז בתנאי כנדרש וצמודה מותנית

  .שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבתאינה  המועצה

 08 – 1566543 מס' טלפוןלבירורים ניתן לפנות ל

 

 

 

 גדי אלפסי, עו"ד

 מועצהה ראש

 
 



 

 

 
 

 חובב-המועצה המקומית תעשייתית נאות

 הודעה על קיום סיור מציעים נוסף 
  9/20101מכרז פומבי מס' 

למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר לשגרה וחירום 

 במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב. 

שירותי  למציעים אשר מעוניינים להגיש הצעתם למכרזבזאת  מודיעהחובב -המועצה המקומית תעשייתית נאות
וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר לשגרה 

 . 03.02.2019על קיום סיור מציעים נוסף עבור מציעים אשר לא השתתפו בסיור המציעים שהתקיים ביום  ,חובב
פטור מהשתתפות בסיור הנוסף,  03.02.2019מובהר כי מציע אשר השתתף בסיור המציעים שהתקיים בתאריך 

 אולם רשאי להשתתף בו ככל ויחפוץ בכך.

 , פגישה בחדר ישיבות המועצה. 10:00עה בש ,9/20102/21', גסיור המציעים הנוסף יתקיים ביום 

 .03.02.2019למציעים שלא השתתפו בסיור המציעים שהתקיים ביום  הינו חובהסיור המציעים 

 .14:00בשעה  2019.0271.יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום  מציעיםלאחר סיור ה

את ההצעה/ות יש להגיש באופן ידני, כמפורט בתנאי המכרז, במעטפות סגורות שיוכנסו לתיבת המכרזים 
את המעטפות יש להגיש עם . 12:00בשעה  9/20102/52 במשרדי הנהלת המועצה בנאות חובב וזאת עד יום 
על הצעות אשר יוגשו לאחר מועד ההגשה לא תתקבלנה. חותמת מטעם מחלקת רכש והתקשרויות במועצה. 

מגיש ההצעה לצרף את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי ובנוסף, ערבות בנקאית בלתי מותנית 
 וצמודה כנדרש בתנאי המכרז. 

 עה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצ

 08 – 6543156לבירורים ניתן לפנות לטלפון מס' 

 

 

 

 

 

 

 גדי אלפסי, עו"ד
 ראש המועצה

 

 


