
TENDERKENNISGEWING
Tenderno: WDM 31/2018

Voorsiening van ’n Pomp en Bakwerk op 
’n Iveco 6 X 6-onderstel vir die Weskus 

Distriksmunisipaliteit
Tenders word hiermee aangevra vir die voorsiening van ’n pomp en bakwerk op ’n Iveco 6 x 6-onderstel.
Die 80/20-punte formule soos uiteengesit in die Verkrygingsregulasies van 2017 sal gebruik word om die 
tender te oorweeg.
Tegniese navrae kan gerig word aan mnr B Senekal by tel. (022) 433-8702.
Tenders sal geld vir ‘n periode van 120 dae vanaf die tendersluitingsdatum.

Tenderno: WDM 31/2018
Withoogte: Versiening van Vlinderkleppe en 

Johnson Koppelstukke
Tenders word hiermee ingewag vanaf verskaffers vir die verskaffing en aflewering van 2 x PN10 DN 1000 
geflensde vlinderkleppe met ratkaste 2 x 1400mm Viking Johnson koppelstukke en 2 x PN16 DN 200 
lugontlaskleppe met alle boute, moere, wasters en pakstukke.
‘n Verpligte terrreinvergadering sal op Maandag, 26 November 2018 om 14:00 te Withoogte Watersuiwerings-
werke gehou word.
Enige navrae kan gerig word aan mnr JP du Preez by (022) 433-2353/079 891 7861 of 
e-pos: jpdupreez@wcdm.co.za
Regulasie 8.(1) op plaaslike inhoud en die 80/20-punte formule soos uiteengesit is in die Verkrygingsregulasies 
van 2017, sal gebruik word om die tender te evalueer.
Tenders sal geld vir ’n periode van 90 dae vanaf die tendersluitingsdatum.

Tenderno: WDM 33/2018
Voorsiening en Installering van Multi-funksionele 
Drukkers vir Verskeie Administratiewe Kantore 

binne die Weskus DM 
Tenders word hiermee aangevra vir die voorsiening en installering van multi-funksionele drukkers vir verskeie 
Administratiewe Kantore binne die Weskus DM.
Die 80/20-punte formule en funksionaliteit soos uiteengesit in die Verkrygingsregulasies van 2017 sal gebruik 
word om die tender te oorweeg.
Tegniese navrae kan gerig word aan me Z Jacobs by (022) 433-8400
Tenders sal geld vir ’n periode van 90 dae vanaf die tendersluitingsdatum.

Tenderdokumente is verkrygbaar vanaf Dinsdag, 20 November 2018 by die Voorsieningskanaal-
bestuurskantoor van die Weskus Distriksmunisipaliteit, Langstraat 58, Moorreesburg, tel. (022) 
433-8400 teen ’n nie-terug betaalbare deposito van R300.00 per dokument. Bankbesonderhede kan verkry 
word via e-pos: mrmarkus@wcdm.co.za of scm@wcdm.co.za
Voltooide tenders in ’n verseëlde koevert geëndosseer met die tendernommer en beskrywing moet 
voor 12:00 op Vrydag, 14 Desember 2018 in die tenderbus van die Weskus Distriksmunisipaliteit, 
Langstraat 58, Moorreesburg, geplaas word waarna dit oopgemaak sal word.
Punte sal toegeken word aan tenderaars vir die verkryging van hul B-BBEE-status.
Tenderaars moet ’n geldige belastinguitklaringsertifikaat of die skrywe met pinkode, uitgereik deur die Suid-
Afrikaanse Inkomstediens, saam met die tenderdokument indien. Tenderaars moet ook verseker dat hulle op 
die Sentrale Verskaffersdatabasis (CSD) as ’n verskaffer geregistreer is. 
Elektroniese tenders of faksimileë is nie toelaatbaar nie en tenders wat laat ontvang word of onvolledig is, sal 
nie in aanmerking geneem word nie. Die Raad is nie verplig om die laagste of enige tender te aanvaar nie.
DC Joubert - Munisipale Bestuurder 
Weskus Distrikmunisipaliteit, Posbus 242, Moorreesburg 7310
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