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מזמינה בזאת חברות , ")המכללה: "להל� (מ" בעשבע�בארב ש קיי" עהמכללה האקדמית לחינו�

  .להתמודד במכרז ולהציע הצעת#כיתות לימוד לכסאות ושולחנות אספקת בהעוסקי# 

 ה� בשפה העברית ,הארציתתונות יפורס# בעמ כי הנוהל לגבי הגשת המכרז ,כללה מודיעה בזאתהמ

                                       www.kaye.ac.il  :אתר האינטרנט לפי הכתובתוה� בשפה הערבית וב

  :הפרטי# ותנאי# כלליי#להל� 

   מכרז בס�ה רכישת טפסיאחר ל, 6.4.2010�החל מבמחלקת הרכש קבל את מסמכי המכרז נית� ל.  1

               1/2010 מכרז' יש לציי� על הקבלה מס).ושלא יוחזר( 141 בגזברות המכללה בחדר ח" ש300     

  . ופרטי# אישיי#     

    .112 חדר ,תשלו# במחלקת הרכשהיש להציג קבלה על  לקבלת הטפסי#.  2

    ללא ציו� ש# החברה ובתוכה ,  למעטפה סגורהכנסנהת בשני עותקי# ונהוגשתהצעות המחיר .  3

  .)אי� לשלוח הצעות בדואר(מעטפה פנימית ע# ציו� ש# המציע      

  .112 –מכרזי# המוצבת ליד חדר מנהלת רכש היש להכניס המעטפה לתיבת .  4

   לאחר השעה הנקובה לא  תגענה מעטפות ש. בצהרי12.00# עד השעה 4.5.2010הגשה סופי  מועד . 5

  .   במכרז       תשתתפנה

    המכללה האקדמית "מס� הצעתו הכוללת לפקודת  10%בס� בנקאית על המציע לצר, ערבות .  6

   ".מ" בעשבע�בארב, ש קיי"לחינו� ע    

 או לפצל את /המכללה מודיעה בזאת כי היא רשאית לבחור בי� המציעי# את מי שתמצא לנכו� ו.  7

 .  ואינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, ההזמנה     

  לפני, כסאות ושולחנות על פי המפורט במסמכי המכרז לשעל המציעי# לשלוח אלינו דוגמאות .  8

  .הגשת ההצעה לתיבת המכרזי#     
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