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 תאגיד המים והביוב האיזורי "אלעין"
 

 שנתי קבלן -ואבטחה שמירה שירותילקבלת   01/2020  'מס פומבי מכרז
 

  
 קבלן של הצעות בזה מזמינה )התאגיד:להלן( תאגיד המים והביוב האיזורי אלעין בע"מ   1.

 לתנאים בהתאם הכול  )השירותים:הלן)ל ואבטחה שמירה שירותי לביצוע שנתי 
 ) ההליך:להלן( 01/2020 פומבי  מכרז – זה מכרז במסמכי המפורטים 

 
 6שעות ביום,  8לאספקת שומר קבוע במשמרת של לפחות  התקשרות הינה ההתקשרות .2

 בהתאם שירותים בכמותו בהיקפים התאגיד ידי על לעת מעת ימים בשבוע, בנוסף יוזמנו 
כל השירותים כולל  של הכספי שההיקף התאגיד ובלבד של הבלעדית דעתה לשיקול 
 .)מ"מע לשנה כולל₪ מאה עשרים אלף ₪ )  100,000על   תעלה לא השומר הקבוע 

 
 ולזוכה מינימאלי הזמנות למספר או הזמנות להיקף מחויבת איננה התאגיד כי מובהר  .3

 וסוג מין מכל לתביעה עילה או/ו בהליך ידו על שהוצעו המחירים לשינוי כל עילה תהא לא 
 .בפועל שיוזמנו השירותים כמות או/ו הקשורה מהיקף או/ו הנובעת – 

 
 בשעות , לשכת מנכ"ל, מזכירות התאגיד אצללקבל   -לעיין ו ניתן המכרז מסמכי את  .3

 נג'וא סמרי.  גב' אצל 04-9562351  בטלפון מראש בתאום, הרגילות  העבודה
 
 על ההתקשרות הסכם תנאי פי על יהיו זה בהליך התאגיד לזוכה בין ההתקשרות תנאי .5

 . המצורפים לחוברת המכרז.נספחיו 
 
 שינויים להכניס ,ההצעות להגשת האחרון למועד קודם ,עת בכל ,התאגיד רשאית .6

 מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו ,כאמור ,והתיקונים השינויים .במסמכי ההליך ותיקונים 
 לפי בפקסימיליה או/ו רשום בדואר המשתתפים של כל לידיעתם ,בכתב ,ויובאו ההליך 
 .ידם על שנמסרו הכתובות 

 
 סגורה במעטפה כמפורט בחוברת המכרז, כולל כל הנספחים,  ,ההצעות אתיש להגיש   .7

 יש נוסף כיתוב כל וללא " -ואבטחה שמירה שירותי" 01/2020 פומבי מכרז" ציון נושאת
אצל ( התאגיד  מזכירות שבמשרדי  המכרזים לתיבת ולהכניס ידנית למסור להקפיד

של  נתקבל בחותמת שהוחתמה  לאחר יאסיף,פר במשרדי התאגיד בכ  (נג'וא סמרי
 שהמעטפה השעה תצוין  וכן מקבלה ידי על תחתם המעטפה כי לוודא יש .התאגיד
 .המעטפה גבי על נתקבלה

 
 עד 09:00משעה  28/01/2020 ג' ליום עד בלבד ידנית במסירה לבצע יש המסירה את

 , בתיבת המכרזים במשרדי התאגיד.12:00  לשעה 
 טעם התאגיד מכל מזכירות במשרדי אשר המכרזים תתקבלנה בתיבת לא אשר הצעות
 .תידונה ולא לא תתקבלנה – לעיל הנקובים ולשעה למועד עד שהוא

 
  

 
 בכבוד רב,

 עו"ד –כמיל פרג' 
 מ.מ. מנכ"ל התאגיד
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