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 325/20 ' מכרז פומבי מס

במערכות מידע גביה ופיננסיות רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה 
 ממוחשבות

 
 

 הזמנה להציע הצעות

גביה מידע במערכות  ותמיכהרישיון שימוש, תחזוקה למתן מזמינה בזאת הצעות  חבל יבנהמועצה אזורית 
 ז.כמפורט במסמכי המכרוגופי הסמך שלה ממוחשבות עבור המועצה  ופיננסיות

 
המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכן ערבות בנקאית אוטונומית 

  שקלים חדשים( כמפורט במסמכי המכרז. אלף עשרים וחמישה )₪  25,000לטובת המועצה  בסכום של 

, בצרוף כל מסמכי בפרט במסמכי המכרז 1לפרק  17 'מס בסעיףבמסמכי המכרז בכלל ואת ההצעה כמפורט 
, כשעליה מצוין  מכרז פומבי הסגור  המעטפבידנית בלבד להגיש המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש 

עד  )י' חשון תשפ"א( 28/10/2020יום עד מזכירות המועצה,  במשרד לתיבת המכרזים  הולהכניס,  325/20'מס
 .13:00 השעה 

 אין לשלוח הצעות בדואר.

 :דוא"לל  Wordבקובץ  12:00שעה ב 13.10.2020 -היש להעביר בכתב עד תאריך הבהרה שאלות 

 yavne.org.il-Hadas.A@hevel. 

   .08-8622119בטלפון מספר מסמך השאלות/הבהרות מול הגב' הדסה אברהם יש לוודא קבלת 

 

ניתן  .בכל מקרה לא יוחזרש ( ₪אלף חמש מאות ) 1,500 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של
 ללא תשלום.המועצה  גזבר  במשרד לעיין במסמכי  המכרז

 
 9:00בין השעות  הראשונה ,שתי הדגמות ביום 15.11.2020-וב 11.11.2020הדגמת פתרונות למועצה בתאריכים 

המועצה  .במסמכי המכרז 1לפרק  40בהתאם למפורט בסעיף  14:30-ל 12:00בין השעות  יהיוהשנ  11:30-ל
 .שתימסר למשתתפי המכרזבהודעה  -, סדרי ההדגמות וכל עניין הקשור בהןרשאית לשנות את מועדי ההדגמות

 .או במועד אחר עליו תודיע המועצה   17:00בשעה  28/10/2020 פתיחת המכרז ביום

המועצה רשאית לשנות את המועדים האמורים לעיל ואת סדרי המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה 
 המכרז. למשתתפישתימסר 

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 
 

ותנאי המכרז מובהר, כי ההוראות הנ"ל מובאות באופן כללי בלבד ואין בהן כדי למצות את כלל הוראות 
 . , הכלולים במסמכי המכרזשיחולו על המציעים ועל הצעת המחיר מטעמם

 

 

 
 משה ליבר                   

 ראש המועצה          
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