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  1מסמך 

  :מוזמנות בזה הצעות

            חיספין  יום ביישוב ןלהפעלת מעו

  2020-24 מס' מכרז

 ןלהפעלת מעו), מזמינה בזאת הצעות "המועצהאו " "המזמינה(להלן: " גולןמועצה אזורית  .1
 .)בהתאמה "המעוןאו " "היום ןמעווכן " "היישוב" ,"השירותים"(להלן: חיספין  יום ביישוב

 שנת הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לתקופה של פי -עלהיום יופעל  ןמעו .2
), וכן שתי תקופות "תקופת ההתקשרות"(להלן:  "פתש, שתחל בשנת הלימוד אחתלימודים 

הארכה בנות שנת לימודים כל אחת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה (להלן: 
 )."תקופת האופציה"

ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן , המסמכים הנלווים ,תנאי המכרזאת  .3
שקלים  מאות (שלוש ₪ 003תמורת סך של  , גולן,במשרדי המועצה האזורית  לרכושיהיה 

 .סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכשחדשים). 

באולם  0013:בשעה   18.8.2020שלישי, כח' אב תש"פ,  ביוםמפגש מציעים תקיים  המזמינה .4
המליאה במועצה אזורית גולן או בזום על פי הנחיות משרד הבריאות. לצורך עדכון בנושא 

  .rechesh@megolan.org.ilיש לאשר השתתפות מראש בכתובת דוא"ל  ,המפגש

לא  של המזמינה ועדת המכרזיםו ,חובההמציעים הינה במפגש השתתפות למען הסר ספק,  .5
לא ייחשב  רכל מידע כאמור שיימס יודגש כי, .במפגשלא ישתתף ר שאתדון בהצעה של מציע 

ולא יהווה מצג מטעם המזמינה, וכי אחריות הבדיקה היא על המציע בלבד, המזמינה אינה 
לחשוף כל מסמך או נתון הנמצא בידה. כמו כן, על כל מציע לדאוג לקבלת עותק מתחייבת 

  מפרוטוקול המפגש ולצרפו כשהוא חתום על ידו להצעתו.

ז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה מובהר בזאת כי תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכר .6
ההתקשרות, וכי בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל פרטי 

 המכרז, לרבות את נספחיו, וכי הצעתו כוללת את כל המחירים והשירותים הנדרשים במכרז. 

וכי המציע שהצעתו , 1.9.20ביישוב הינה מיום  מעון היוםתחילת הפעלת למען הסר ספק,  .7
 תזכה מתחייב להיערך בהתאם. 

ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל  .8
ערבות בנקאית, תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים לפחות, כאשר 

מנה לקבלת המעטפה תהייה סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי ההז
 הצעות.

על המציע יהיה לכתוב בכתב יד את הצעתו על חוברת המכרז ולחתום על כל המסמכים  .9
 . הנלווים. הצעה שלא תוגש בסדר הנ"ל תיפסל על הסף

תיפסל על  -הצעה שלא תוגש בסדר ובאופן הנ"ל ו/או שתוגש בחלקי חוברת מכרז שפורקו
 .הסף
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  00.51 בשעה 27.8.2020, ז' אלול תש"פ, חמישי מיום יאוחר ולאעד את ההצעה יש להגיש  .10
 , במסירה ידנית בלבד. גולןהמועצה האזורית  במשרדי

 תילקח לא, המכרז במסמכי הנדרשים המסמכים כל ללא/או ו במועד שלא תוגש אשר הצעה .11
 .בחשבון

באמצעות דואר אלקטרוני:  בלבד בכתבהבהרה ניתן להפנות  שאלות .12
rechesh@megolan.org.il המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי  על

יום  עדהאחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב בלבד הינו  המועד .5969697-04הנמען בטלפון 
 .תיענה לא זה מועד לאחר שתגיע שאלה כל .12.00 שעהב 19.8.2020, כט' אב תש"פ, רביעי

שרכשו את מסמכי המכרז באמצעות  למציעים יישלחו במועד שיוגשו הבהרה לשאלות תשובות
דוא"ל, לכתובת הדוא"ל שיספקו המציעים למועצה במעמד רכישת המכרז או התעניינות 

 תשובות בעל פה לא יחייבו את המועצה. ברכישתו.

הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז, אולם  הזוכה תיעשה על פיהמציע בחירת יודגש כי  .13
בכל מקרה אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא והדבר 

 נתון לשיקול דעת המזמינה.

המועצה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, עד למועד האחרון העדכני להגשת הצעות  .14
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים 

המשתתפים, להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, לבטל את המכרז ו/או 
 לשנותו.

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל  .15
כי המכרז, ייחתמו על ידי ידי רוכשי מסמ-רוכשי מסמכי המכרז לפי הפרטים שנמסרו על

  ידו להצעתו.-המציע ויצורפו על

  ידי המציע בגוף המסמכים. -לא יתקבל כל שינוי או תיקון שיעשה על .16

ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת  .17
לפסול את ההצעה הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, 

או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מן המציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם המועצה 
ידי -לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן על

 המועצה וכפי שנמסר למציעים.

שדבר מה במסמכים אינו  גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר .18
 מובן, יפנה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.

המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי ההצעה, וזאת לפי שיקול  .19
 דעתה הבלעדי.

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים, וזאת לפי שיקול  .20
 עדי.דעתה הבל

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע, וזאת למקום מסוים או לשירות מסוים  או  .21
 בכלל.

 על ההסכם שבין הצדדים. הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה .22

 המועצה תהיה רשאית לבטל הליך זה בכל עת, מכל נימוק סביר שהוא.  .23

 פדנות על תנאי מכרז אלו.המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בק .24

מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי  .25
המועצה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, 

 כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.
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כה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון אלה כל מציע ו/או זו .26
 בחשבון והוא מוותר על  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך.

בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה  .27
 לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג. למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו בתנאים הקבועים בדין וכי  .28
הוא מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי המועצה לצד שלישי, וזאת מבלי 

עתו מהם המסמכים/נתונים לגרוע לעניין סודות מסחריים/מקצועיים. על המציע לציין בהצ
המהווים סודות מסחריים/ מקצועיים ככל שקיימים, אותם הוא מבקש לא לחשוף בפני 
משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש כי שמו וכתובתו של המציע 
והמחיר שהוצע על ידו, לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי כל החלטה לעניין 

הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר, כי סימון חלקים  זה
בהצעה כסודיים, מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה הינם סודיים גם בהצעותיהם של 
המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.

מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  ל, מככל ההוצאות .29
 תחולנה על המציע.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  .30
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. אין להעתיק את מסמכי המכרז או 

  אחרת, אלא לצורך הגשת הצעה למכרז זה בלבד.להשתמש בהם לשום מטרה 

  כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר וענין גם בלשון נקבה. .31

 -תנאי המכרז כפופים לתוספת השנייה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח  .32
ויקבעו  , ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השנייה, יגברו1958

  הוראות התוספת השנייה.

 

  בכבוד רב,

  , ראש המועצהחיים רוקח

  מועצה אזורית גולן

  


