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STUDIE NA DIE HAALBAARHEID OM 'N MUNISIPALE SKUT IN DIE 

WESKUSSTREEK TE DEEL, INSLUITEND DIE ONTWIKKELING VAN 'N 
BESIGHEIDS-BEDRYF STRATEGIE VIR GEDEELDE DIENSTE/INTERMUNISIPALE 

SAMEWERKING IN DIE WESKUS DISTRIK 
 
Tenders word hiermee aangevra vir die studie na die haalbaarheid om ‘n munisipale skut in 
die Weskusstreek te deel, insluitend die ontwikkeling van ‘n besigheids-bedryf strategie vir 
gedeelde dienste/intermunisipale samewerking in die Weskus Distrik. 
 
Tenders mag slegs op die voorgeskrewe tender dokumente ingedien word en is verkrygbaar 
vanaf Dinsdag, 21 Junie 2022 by die Voorsieningskanaalbestuurskantoor van die Weskus 
Distriksmunisipaliteit, Langstraat 58, Moorreesburg,tel: 022 4338400 teen ’n nie-terug 
betaalbare deposito van R 300-00 per dokument.  Bankbesonderhede kan verkry word via e-
pos:scm@wcdm.co.za  
 
Voltooide tenders in ‘n verseëlde koevert met endossement: “RELEVANTE TENDER 
NOMMER EN BESKRYWING”, moet voor 12:00 op Vrydag, 22 Julie 2022 in die tender bus 
van die Weskus Distriksmunisipaliteit, Langstraat 58, Moorreesburg, geplaas word waarna 

dit oopgemaak sal word. 
  
Funksionaliteit en die 80/20 punte formule soos uiteengesit in die Verkrygingsregulasies van 
2017 sal gebruik word om die tender te oorweeg. 
 
Navrae kan gerig word na mnr F Petersen / Me Z Jacobs by 022 433 8700 / 022 433 8445. 
 
Punte sal toegeken word aan tenderaars vir die verkryging van hul BBBEE status. 
 
Die Raad se Beleid oor Versnelde Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling en Voorkeurverkryging sal 
van toepassing wees. 
 
Tenderaars moet ‘n skrywe met pin kode, 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. 
 
Tenders sal geld vir ‘n periode van 90 dae vanaf die tender sluitingsdatum. 
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