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מועצה אזורית עמק הירדן
מכרז פומבי מס' 11.3/2017
שרותי הגברה ותאורה עבור מופעי אגף החינוך והתרבות
במועצה אזורית עמק הירדן
.1

מועצה אזורית עמק הירדן (להלן " -המועצה") מבקשת לקבל הצעות למתן שרותי
הגברה ותאורה עבור מופעי אגף החינוך והתרבות במועצה.

.2

רשאי להשתתף יחיד או תאגיד ,אשר במועד הגשת ההצעות במכרז עומד בתנאי המכרז,
לרבות כל התנאים המפורטים להלן :בעל ניסיון במתן שירותי הגברה ותאורה למופעי
מוסיקה ומחול של ( 5חמש) שנים לפחות; בעל ניסיון במתן שירותי הגברה ותאורה ל 10-
(עשרה) מופעים לפחות של מוסיקה ומחול לאמנים לא מקצועיים ,בגילאי בית ספר ,ב 3-
(שלוש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות; מחזיק צוותי עבודה וציוד באופן
אשר יאפשר לו להיערך למתן שירותי תאורה והגברה בהתראה של  3ימי עבודה;

.3

על המציע להיות עוסק מורש ה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות ורשומות לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו .1976 -

.4

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת סך של
 ,₪ 200שלא יוחזרו.

.5

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך של  3,000ש"ח (שלושת
אלפים שקלים חדשים) בתוקף עד ליום .09/01/2018

.6

שאלות הבהרה ניתן להפנות למועצה עד ליום  26/10/2017שעה  12:00בכתב בלבד
באמצעות דואר אלקטרוני  04-7703971 .yad_lebanim@j-v.org.ilכל שאלה שתגיע
למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.

.7

את ההצעה על נספחיה ,ואת כל האסמכתאות ,התיעוד והמסמכים הנדרשים ,יש להגיש
בתוך מעטפה חתומה עליה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד ,לתיבת המכרזים המצויה
במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך  09/11/2017שעה  .13:30ניתן להגיש את ההצעה
ידנית בלבד .מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא
תידון.

.8

הודעה על מועד פתיחת ההצעות תשלח לכל המציעים באמצעות דואר אלקטרוני .כל
מגיש הצעה רשאי להשתתף בפתיחת המכרז.

.9

עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגע ים למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.

. 10

האמור לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על
נוסח זה.
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