המועצה מקומית רמת ישי
מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לאספקה ,התקנה ותחזוקה של מצלמות ברמת ישי
מכרז מס' 14/2016
 .1במכרז רשאים להשתתף רק קבלנים העונים לכל הדרישות הבאות ובידיהם כל
האישורים המפורטים :
א .ברשותם אישור רו"ח או פקיד השומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק ועל רישום
כעוסק מורשה לצורכי מע"מ .על האישורים להיות תקפים במועד הגשת ההצעה.
ב .ברשותם כל האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות ,לרבות אישורי התקנה ,כוח האדם
המקצועי ,כלי עבודה והציוד הדרוש ,על מנת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה.
ג.

המציע הינו בעל המלצות וניסיון קודם ומוכח מתאריך  01.01.2013ואילך באספקה,
התקנה ותחזוקה של מצלמות בשלושה אתרים ,לפחות ,אצל אחד מהגופים הבאים:
רשויות מקומיות ,מוסדות ציבור או גופים ציבוריים.

ד .למציע מחזור עסקי שנתי של  1מיליון  ,₪לפחות ,בכל שנה בין השנים .2016- 2013
להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור מרו"ח המעיד ,כי למציע מחזור כספי כנדרש
ה .באם המציע הינו תאגיד – יצרף המציע מסמכי התאגדות מאושרים ע"י עו"ד/רו"ח,
צילום עדכני של תמצית פרטים מרשם מאושר על ידי עו"ד/רו"ח וכן אישור
עו"ד/רו"ח ,בקשר לבעלי זכויות החתימה בתאגיד וכי התאגיד הינו פעיל ורשום כדין.
ו.

המציע יצרף להצעתו תצהירים חתומים ומאומתים כדין בדבר שמירת זכויות
עובדים ,העדר הרשעות על פי חוק שכר מינימום ותנאים סוציאליים והעדר הרשעות
בדבר העסקת עובדים זרים בנוסחים המצורפים לחוזה.

ז .המציע יצרף להצעתו מסמכי הבהרות  /תשובות (בכתב) שיוצאו על ידי המועצה,
המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
ח .המציע יצרף להצעתו המלצות מלפחות משני גורמים עמם עבד המציע בעבר.
ט .המציע ירשום בהצעתו את המחיר המוצע על ידו נשוא המכרז ,שלא יעלה על מחיר
מקסימום של ( 100,000מאה אלף)  ,₪כולל מע"מ ,בגין אספקה והתקנה של 4
מצלמות ופריטים נלווים וביצוע העבודות הנלוות.
י.

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה למדד המחירים לצרכן החל
מן המדד הידוע במועד הגשת ההצעה .הערבות תהא מבוילת כחוק לטובת המועצה.
סכום הערבות יהיה על סך  ,₪ 15,000בתוקף עד ליום .31.03.2017
ערבות בסכום הנמוך או גבוה מן האמור תביא לפסילה אוטומטית של ההצעה.
מטרת הערבות הינה להבטיח כי המציע שיזכה במכרז יחתום על החוזה עם המועצה,
יביילו כחוק ויחזירו למועצה תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה כי זכה במכרז.

 .2אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז .המועצה תהא רשאית לראות
בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור ,משום הסתייגות המציע מתנאי ההצעה ולפסול את
הצעתו.

 .3את תנאי המכרז ,החוזה ונספחיו ניתן לרכוש במשרדי מח' תפעול תמורת תשלום של ₪ 500
כולל מע"מ (שלא יוחזרו).
 .4למניעת כל ספק :רק משתתפים אשר רכשו את מסמכי המכרז ,יהיו רשאים להגיש
למועצה ,עד ליום  ,11.12.2016בשעה  ,09:00שאלות הבהרה בכתב בלבד ,בקשר למכרז
ותנאיו.
 .5את ההצעה החתומה ,יש להכניס למעטפה סגורה ולשלשל לתיבת המכרזים במשרדי המועצה
המקומית רמת ישי לא יאוחר מיום  12.12.2016בשעה ( 12:00לא ניתן יהא להגיש הצעות
מאוחר יותר מכל סיבה שהיא).
 .6הודעה על פתיחת תיבת המכרזים תישלח בהמשך.
 .7אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת כלשהי.
 .8המועצה רשאית להזמין חלק מן העבודות ו/או לפצל את העבודות בין מספר מציעים ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,ולזוכה אין ולא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה בגין חלוקת העבודות
ו/או אי חלוקתן ו/או אופן חלוקתן ו/או אי ביצוע כל העבודות.

עפר בן אליעזר
ראש המועצה המקומית
רמת ישי

