המועצה מקומית רמת ישי
מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות לתחזוקה שוטפת ושיפוצים ברחבי רמת-ישי
מכרז מס' 01/2017
.1

במכרז רשאי להשתת רק קבלני העוני על כל הדרישות הבאות ובידיה כל האישורי
ללא יוצא מ הכלל ,אות עליה לצר להצעת :

המפורטי ,

)(1

אישור בתוק לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי )אכיפת ניהול חשבונות ותשלו חובות מס(,
התשל"ו –  ,1976המעיד על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ ,וצילו
תעודת מורשה לפי חוק מס ער& מוס.

)(2

ברשות כל האישורי  ,ההיתרי  ,הרשיונות ,כוח האד
והציוד הדרוש ,על מנת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה.

המקצועי ,כלי עבודה ,כלי רכב

)(3

המציע ,יהיה בעל ניסיו של  5שני  ,לפחות ,בעבודות פיתוח וסלילה.
שייער& ביו

ד'  ,11.01.2017בשעה 12:30

)(4

המציע או נציגו ישתת בסיור הקבלני
)ההשתתפות בסיור הקבלני הנה חובה(.

)(5

סיווג קבלני נדרש :ג'  100 1לכל הפחות ו/או בסיווג ג'  ,200 1לכל הפחות .על המציע לצר
צילו של תעודת קבל רשו .

)(6

בא המציע הינו תאגיד – תזכיר ותקנות מעודכני ליו הגשת ההצעה ומאושרי ע"י עו"ד
או רו"ח ,וכ אישור עו"ד או רו"ח בדבר בעלי זכויות החתימה בש התאגיד ,וכ על העובדה
שהתאגיד פעיל.

)(7

ערבות בנקאית אוטונומית מבוילת כחוק לטובת המועצה ,בסכו של  . 100,000בתוק עד
ליו  .26.04.17ערבות בסכו הנמו& או גבוה מ האמור תביא לפסילה אוטומטית של ההצעה.
מטרת הערבות הינה להבטיח כי המציע שיזכה במכרז יחתו על החוזה ע המועצה ,יביילו
כחוק ויחזירו למועצה תו&  7ימי מתארי& הודעת המועצה כי זכה במכרז.

.2

א הזוכה במכרז לא יחתו על החוזה במועד הנדרש ,תהא המועצה רשאית למסור את מת השירותי
למציע אחר ,וסכו הערבות יחולט לטובת המועצה.

.3

לא תובא לדיו הצעה שאינה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה הסתייגות כל שהיא לפרט שהוא של
מסמכי המכרז .לא תובא לדיו ותיפסל ללא דיו כל הצעה אשר לא תהיה חתומה כחוק ע"י המציע או לא
יצורפו האישורי או הערבויות המוזכרי לעיל.

.4

את חומר המכרז ,יוכלו לרכוש א& ורק קבלני או נציגיה שהשתתפו בסיור הקבלני  .את החומר הנ"ל
נית לרכוש במשרדי כ"א תמורת תשלו ס& של  , 1,000כולל מע"מ )שלא יוחזרו(.

.5

למניעת כל ספק :רק משתתפי אשר השתתפו בסיור הקבלני ורכשו את מסמכי המכרז ,יהיו רשאי
להגיש למועצה ,עד ליו  ,25.01.2017בשעה  ,09:00שאלות והבהרות בכתב בלבד ,בקשר למכרז ותנאיו.

.6

את ההצעה החתומה ,יש להכניס למעטפה סגורה ולשלשל לתיבת המכרזי במשרדי מח' הנדסה במועצה
המקומית רמת ישי לא יאוחר מיו  26.01.2017שעה ) 12:00לא נית יהא להגיש הצעות מאוחר יותר מכל
סיבה שהיא( .

.7

הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזי תישלח בהמש&.

.8

אי המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת כלשהי.
עפר ב( אליעזר
ראש המועצה המקומית
רמת ישי

