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 להפעלת שרותי רווחה לילדים ונוער בסיכון

 תנאי המכרז –פרק א' 

 

 

שרותי רווחה לילדים להפעלת  ( מזמינה בזה להגיש לה הצעות"מועצהה)" יהודה המועצה האזורית מטה
, ותנאי אספקתםמתן השירותים אופן "(. השירותים)להלן: "ונוער בסיכון )כמפורט בנספח (במכרז 

לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי  מועצההתמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין ה
ש"ח לכל מעטפת  500תמורת סך של  29.5.2018 החל מיום מועצהבמשרדי הלרכוש אותם ניתן , המכרז

  מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש. 

 מועצההתעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין  הזוכהבחירת 
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  אין בפרסום המכרז משום התחייבות של 

 .בהיקף כלשהו או בכלל נשוא המכרז השירותיםלהזמין את  מועצהה

, מועצהבבאגף הרווחה , ללא תשלום, קודם לרכישתם המועצבנוכחות נציגי הניתן לעיין במסמכי המכרז 
לידי מנהלת אגף רווחה,  שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד .בשעות העבודה המקובלות

וזאת לא  _029958641או לפקס _yehuda.org.il-dafnaashtar@m_ :לכתובת הדוא"לאשתר -דפנה בירן
 .13:30שעה:  7.6.2018יאוחר מתאריך 

מציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו ה
בכל מקרה של סטייה או אי התאמה  . וטיב השירותים הדרושים כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז

 בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

 האחרון להגשת ההצעה למכרז המועד

על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את 
בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית )לא בדואר( בשני  הצעתו

במשרדי  .מועצהלתיבת המכרזים ב בדיוק 12:00ה בשע 19.6.2018עותקים, כל זאת לא יאוחר ועד ליום 
 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. הלשכה המשפטית.

 זמנים לוח

 תאריך תיאור 'מס
 29.5.2018 המכרז פרסום 1

 29.5.2018 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2

 13:30: שעה 7.6.2018 למועצה והבהרות שאלות מועד אחרון להגשת 4
 16:00: שעה12.6.2018 המועצה ע"י השאלות בכתב על למענה אחרון מועד 5
 12:00: שעה 19.6.2018 ההצעות להגשת אחרון מועד 6

 ערבות המכרז 
  ₪ 5,000סכום:  

 19.9.2018: תוקף תאריך

 
 

 

 ניב ויזל

 ראש המועצהוסגן מ"מ      


