
 
 

 
 

 בס"ד

 י"ד בשבט תשפ"א 

 2022בינואר       16

   7תברואה               

     קורא לטיפול במפגע אנפיות בקר במושב טל שחר  קול 

מחפשת נותני  "(,  המועצהמועצה האזורית מטה יהודה )להלן: " המחלקה לקיימות ואיכות הסביבה ב

בקרבת בית ספר ותלמידים  שירותים לטיפול במפגע אנפיות בקר אשר נמצא בשטח יישוב טל שחר  

 בתחום המועצה.  

 : השתתפותתנאי 

 וקיום האישורים לניהול תקין וניכוי מס במקור.    פטורתעודת עוסק מורשה/עוסק  .1

 .  המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן השירותים  .2

 :  תנאים כלליים 

 אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה.   . א

מהן הבהרות לפרטים    בל, בבקשה לקםאו חלק   ם , כוללמציעיםהמועצה תהייה רשאית לפנות   . ב

.  נוספים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו, לדעת המועצה כדי לסייע לה בקבלת החלטות

 בבקשה להשלמת מסמכים.    יםכן ניתן יהיה לפנות למציע 

המועצה תהייה רשאית לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון. בכל מקרה, המציעים והם   . ג

 נייתם.  , יישאו בהוצאותיהם בקשר לפבלבד

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה,   . ד

 לרבות בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות הנדרש.  

 כפופה לחתימה על הסכם התקשרות.   ההתקשרות  .ה

 הפעילות תתקיים בתחומה של המועצה האזורית מטה יהודה.   . ו

לפנות .ז ניתן  נוספים  סויסה     לפרטים  ותחבורה  ,בטחון אגף   מנהל  ,  למשה  סביבה    עסקים, 

 yehuda.org.il-@mmoshesאו במייל:  9958835-02בטלפון: 

 כדלהלן:  על ההצעות לכלול פירוט על גבי לוגו נייר מכתבים של המציע . ח

 . השירות המוצע מהות  . א

 שניתנת לשירות המוצע היקף ואופי השירות ומשך זמן האחריות  . ב

₪    65,000אשר לא יעלה על סך של    ר הצעת המחיר לטיפול במפגע אנפיות הבק . ג

 . כולל מע"מ

 יש לצרף המלצות להוכחת ניסיון כנדרש.  . ד

 יש לצרף אישורי מיסים / תעודות התאגדות / עוסק מורשה  .ה

 

 

mailto:02-9958835


 
 

 
 

 

 . כולל מע"מ לא   ₪ 65,000קציב המועצה לעבודות לא יעלה על סך של ת . ט

 moshes@m-yehuda.org.ilלדוא"ל :   24/01/22   ההצעות יש להגיש עד ליוםאת  . י

 אין בהתקשרות עם מציע בכדי ליצור יחסי עובד מעביד וכי נותן השירותים הינו עצמאי.   . יא

 

 בכבוד רב,  

 משה סוויסה 

 עסקים, סביבה ותחבורה  ,בטחון מנהל אגף

 מועצה אזורית מטה יהודה 

 


