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 1/2021מכרז פומבי מספר   
 עלות המועצה הדתית נתניה  לרכישת גז עבור המקוואות שבב 

 
הצעות   .1 בזה  מזמינה  נתניה  הדתית  המלהמועצה  עבור  גז  שבבעלות  רכישת  קוואות 

 . המועצה הדתית נתניה

 קבלת  חוברת מכרז  
ניתן לקבל דרך , ותנאיו בצירוף מסמכי המכרזובה פרטים על המכרז  , את חוברת  המכרז .2

 במיקום "מכרזים "    www.mdn.org.ilאתר האינטרנט של המועצה הדתית בכתובת  
יידר   חוברת  מקבל בדואר  שהמכרז  התקשרות  דרכי  וכן  פרטיו  את  בטלפון    ,למסור 

 . שקיבל את מעטפת המכרזלא תורשה הגשת הצעות אלא על ידי מציע ;ובדואל

 יעים וסיור מצ מפגש
בעניין המכרז   מפגש תדרוךיערך    11:00בשעה    2021/03/15תשפ''א    ב' ניסן  שניביום   .3

 .לינק לפגישה ישלח לנרשמים מראש,  בזום האמור , המפגש יתקיים 

רביעי  בי ניסן    1202/3/17ום  בשעה  תשפד'  ,  0:001''א  וסיור   בבוקר  פגישה  יערך 
 תניה. , נ 26ם שפירא במקוואות , התחלת הסיור במקווה "מרכזי" רח' אברהמשתתפים 

 מועד אחרון להגשת הצעות אופן ו
יש   .4 ההצעות  באמאת  מק להגיש  מכרזים  מערכת  לתנאי    ,  Wizbiz  וונתצעות  בהתאם 

הצעה ,  בצהרים  12:00בשעה   התשפ"א  א' אייר  /202113/04עד ליום שלישי  המכרז,  
 . לא תתקבל, ולו בדקות אחדות, שתוגש לאחר שעה זו

 שאלות הבהרה 
מועצה הדתית  ל  ,בהתאם לתנאי המכרז,  בכתבהמועד האחרון לשאלות הבהרה שישלחו   .5

כי  .  בדיוק  14:00בשעה    25/03/2021תשפ''א    י''ב ניסן  חמישימיום    יאוחר  לא יובהר 
 .בלבד המחייבות התשובות שיינתנו בכתב מידי המועצה הן יהיו 

 
   :1012בשעה     13/04/2021תשפ''א    יר א' איביום שלישי    םפתיחת תיבת המכרזים תתקיי .6

 7., קומה  18במשרדי המועצה הדתית נתניה , רחוב פינסקר  

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז,  .7
עקב תקופת הקורונה ההשתתפות בפתיחת תיבת המכרזים תתבצע דרך הזום , ואולם  
 .זום ישלח לכל המציעים שנרשמו מראשב השתתפותלינק ל

 
כ .8 או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  אינה  נתניה  הדתית  הצעה  המועצה  ל 

לפצל את ההזמנה בין מספר , לפי שיקול דעתה , המועצה הדתית נתניה רשאית  . שהיא
 . מציעים

 , בכבוד רב                               
 

 אשר אוחנה                
   ממונה בעל סמכות הכרעה      


