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 ביצוע עבודות תחזוקת שערים ביישובי המועצה 

 
 הזמנה להציע הצעות

 

מתאימים העומדים על תנאי ( מזמינה בזאת מועמדים "המועצה" –המועצה האזורית גולן )להלן 
להלן, להציע, כנותני שירות קבלני, הצעות לביצוע עבודות תחזוקת שערים  2הסף כמפורט בסעיף 

למסמכי המכרז( בכלל ומפרט  'גמסמך ) בהסכםביישובי המועצה, בהתאם לתנאים המפורטים 
 ."(השירותים)להלן: " במיוחד כנספח א' להסכםדרישות העבודה המצורף 

 
 המכרז מסמכי .1

 ":המכרזהמסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי 
 הזמנה להציע הצעות.    -מסמך זה )א'( 

 והצעתו. המציע הצהרת    - 'במסמך 
 תחזוקת שערים ביישובי המועצה כולל נספחים.הסכם למתן שירותי      -מסמך ג' 

 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2
 

 הוא חשמלאי ראשי/ הנדסאי חשמל. רשאי להשתתף במכרז מציע ש .א

)עשר( שנים לפחות בעבודות אחזקת  10מציע שהוא בעל נסיון קודם מצטבר של  .ב
שנים שקדמו להגשת  )חמש עשרה( 15שערים גונזולים דגם פקע"ר, במשך 

 ההצעה.

 נשוא המכרז .3

תחזוקת שערים ביישובי המועצה, בהתאם לתנאים המפורטים מתן שירותי  .א
למסמכי המכרז( בכלל ומפרט דרישות העבודה המצורף  'גמסמך ) בהסכם
 ."(השירותים)להלן: " במיוחד כנספח א' להסכם

מובהר כי המועצה תהיה רשאית לקבוע את היקפי העבודה לפי הצורך, ובכפוף  .ב
 לזכותה לבצע חלק בלבד ו/או לפצל את ביצוע העבודה בין מספר נותני שירות.

פר הקריאות בפועל והיקף השירותים מסהתמורה תשולם לפי עוד מובהר כי  .ג
 .שיינתנו בפועל

 
  הבאים:הנאמנים למקור מסמכים האישורים וה את מציע יצרף להצעתוה .4

 
 בשני ,למסמכי המכרז 'בכמסמך ההצעה תוגש על גבי טופס הצהרת המציע והצעתו המצורף 

 , ויצורפו לה המסמכים המפורטים להלןעותקים חתומים על ידי המציע

עסקאות  פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק על ניהול  או רו"ח,יד שומה אישור פק .א
  .1976 –גופים ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובת מס ( התשל"ו 

 אישור ניכוי מס במקור. .ב



 תעודת עוסק מורשה. .ג

  -תאגיד מציע  הינו  במידה וה .ד
 

 המצאת תעודת רישום של התאגיד. (1

ההצעות למכרז,  הגשתנכון למועד שם החברות, מר תדפיס מעודכן המצאת (2
והמנהלים של  המניות בעלי מרשם החברות בו מפורטים תאגידה רישום

 .התאגיד

של התאגיד, על זהות בעלי המניות וזהות המוסמכים חתום  /רו"חאישור עו"ד (3
ע"י המוסמכים לחתום  יםחתומוכל מסמכי המכרז, שההצעה בשם התאגיד ו

 . תאגידבשם ה

לעיל, ובכלל זה  2סמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיף כל המ .ה
 תעודת רישום סיווג בתוקף ותיעוד להוכחת נסיון מקצועי קודם.

 רשויות מקומיות.מהמלצות מגופים ציבוריים, רצוי  .ו

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע. .ז

    .להלן 7כמפורט בסעיף מקורית ערבות בנקאית  .ח
 

 הגשת הצעות .5

חתום על כל דף ממסמכי המכרז וישים כל החומר במעטפה סגורה וחתומה, ל המציעעל  .א
 תחזוקת שערים ביישובי המועצה". – 6/2018עליה יצוין "מכרז מס'

למסמכי  'בכמסמך לציין על גבי טופס הצעת המציע והצהרתו המצורף על המציע  .ב
ו ביחס לאומדן המועצה כמפורט בכתב את שעור ההנחה הכוללת המוצעת על ידהמכרז 

מתן שירותי הסכם לל כנספח א'"(, המצ"ב אומדן המועצה" -הכמויות המתומחר )להלן 
 .(למסמכי המכרז 'גמסמך ) תחזוקת שערים ביישובי המועצה

שעורה של ההנחה יהיה נקוב באחוזים )או בחלקי אחוזים(, ואם היא תינתן בשבר  .ג
 תר משתי ספרות לאחר הנקודה.עשרוני הוא יהיה נקוב לא יו

שעורה של ההנחה הנ"ל יהיה נכון לביצוע כל העבודה והחומרים ויחול באותו שעור לגבי  .ד
 כל סעיף וסעיף הנקוב בכתב הכמויות.

החלפים  ימחיר, וכי לא תינתן כל תמורה נוספת על זו שינקוב המציע בהצעתויודגש, כי  .ה
 המציעשל  כולל גם את עלות שירותיו הצעת המציעתייחס תהמפורטים באומדן אליו 

בהתאם ו ,כולל גם את עלויות הנסיעה קריאת שירותמחיר , וכן בהתקנתם/החלפתם
 היה זכאי לכל תמורה נוספת בשל מיקום ביצוע העבודה. ילא  נותן השירות

הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על  .ו
 את למועצה, ובכלל זה כל הפעולות שיש לבצע על מנת לספק פי מסמכי המכרז

, וכל תשלום נלווה הנדרש לפי כל דין שיהיה על המציע לשלם השירותים נשוא המכרז
לרבות הוצאות בגין נסיעות, ביטוחים, ביטול זמן וכל הוצאה אחרת אשר ו ,כךלצורך 

 .ממע" ולמעטנשוא הליך זה  ובקשר עם הצעת מציעעשויה להיות ל

למען הסר ספק מובהר, כי המחירים באומדן בגינו על המציע לתת את שיעור ההנחה  .ז
ידו אינם כוללים מע"מ. ככל שהצעת המציע תזכה, יתווסף מע"מ על מחירי -המוצע על

 האומדן לאחר החלת ההנחה המוצעת.



 יובהר כי המועצה רשאית לא לדון בהצעת מציע אם: .ח
ת המציע היתה להוליך שולל את המועצה יש למועצה יסוד סביר לחשוב שכוונ (1)

 על ידי שגיאות שנעשו במכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים.
ההצעה מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז, או על הנחות בלתי נכונות,  (2)

 או אם המחירים שצוינו בהצעה, אינם סבירים. 

 אם נכללו בהצעה שינויים או הסתייגויות. (3)

 .4עיף איזה מן המסמכים המפורטים לעיל בס אם המציע לא צרף (4)

 שאלות הבהרה .6

בדוא"ל למועצה על ידי המציעים בלבד  בכתביועברו  ,הבהרותבקשות לשאלות ו .א
etir@megolan.org.il שעה 11.3.2018ראשון, כ"ד אדר תשע"ח, מיום , לא יאוחר ,

יר באמצעות מכשנה תשלח והתשובותהשאלות יענו בכתב על ידי המועצה  12:00
שאלות ובקשה להבהרות  רכשו את מסמכי המכרז.אשר  אלולכל או דוא"ל פקסימיליה 

 אשר יתקבלו לאחר המועד הנקוב לעיל לא יענו.

רשאית בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת ההצעות, להכניס ביוזמתה או המועצה  .ב
ם השינוייו/או תוספות במסמכי המכרז.  תיקונים/או ו, שינויים בתשובה לשאלות

לידיעתם  כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתבוהתוספות התיקונים 
 .ההמכרז באמצעות פקסימילי של כל רוכשי מסמכי

 כשהם אליו,שישלחו  או עדכון או הבהרהתשובה כל מסמך להצעתו, יצרף כל מציע  .ג
 וחתימה. חתומים על ידו בחותמת

 
 ערבות בנקאית למכרז .7

צמודה למדד המחירים ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית תו המציע יצרף להצע .א
 (.קלים חדשיםשת אלפים חמש: )ובמילים ₪ 5,000בסך של לצרכן 

 יוםעד לתהא תקפה ו גולןערוכה לפקודת המועצה האזורית הערבות הבנקאית תהיה  .ב
להזמנה להציע  'אכנספח לפי הנוסח המצורף  21.6.2018חמישי, ח' תמוז תשע"ח, 

תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה של  צעות )מסמך זה(. המועצהה
הערבות, ובתנאי שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפני המועד האחרון 

 לתוקף הערבות.

 מקורית למען הסר ספק, לא יתקבל תחליף ערבות. מציע שלא יצרף ערבות בנקאית .ג
 .כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון

ימים מהמועד  60בתוך מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית  .ד
 האחרון להגשת ההצעות.

והמציע לא יהא זכאי לדרוש המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה,  .ה
 , אם התקיים בו אחד מאלה:סכום הערבות כולה או מקצתה

 . ההסכםלחתום על  ,סרב המציע, שהצעתו נתקבלה (5)

 רת המכרז מסר המציע מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק.במסג (6)
 המציע פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות; (7)

 
 
 

 

 מועד הגשת ההצעות .8

מנכ"ל בלשכת  14:30בשעה  20.3.18שלישי, ד' ניסן תשע"ח ,  ההצעות יוגשו  עד יום .א
 , במשרדי המועצה האזורית גולן.ראש המועצה



ירשמו עליה תאריך ושעת המסירה, והיא תוכנס  חתם בחותמת המועצה,יהמעטפה ת .ב
 המועצה. של לתיבת המכרזים 

כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד הנקוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפני ועדת  .ג
 המכרזים.

 


