המועצה מקומית רמת ישי
מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לשירותי ניקיון במבני חינוך וציבור ועבודות טיאוט
רחובות בתחום השיפוט שלה
מכרז מס' 14/2017
 .1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים לכל הדרישות הבאות ובידיהם כל
האישורים המפורטים :
א .רישיון בתוקף למתן שירותי ניקיון מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.
ב .אישור בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו ,1976-המעיד על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודות מס הכנסה
וחוק מע"מ ,וצילום תעודת מורשה לפי חוק מס ערך מוסף .על האישורים להיות
תקפים במועד הגשת ההצעה.
ג.

המציע בעל ניסיון של חמש ( )5שנים ,לפחות ,בעבודות ניקיון במבני חינוך וציבור
ובעבודות טיאוט רחובות ,וברשותו המלצות ממזמיני עבודות שיצורפו להצעה.

ד .למציע מחזור עסקי שנתי של  10,000,000ש"ח ,לפחות ,בכל שנה בין השנים - 2014
 . 2016להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור מרו"ח המעיד ,כי למציע מחזור כספי
כנדרש.
ה .המציע או נציגו ישתתף בסיור הקבלנים שיערך ביום ב' ,20.11.2017 ,בשעה 12:00
(ההשתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה).
ו.

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.

ז .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.
ח .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  ,₪ 25,000בתוקף עד ליום .28.02.2018
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 במועצה תמורת תשלום של
 ₪ 1,500כולל מע"מ (שלא יוחזרו).
 .4למניעת כל ספק :רק משתתפים אשר רכשו את מסמכי המכרז ,יהיו רשאים להגיש למועצה,
עד ליום  ,28.11.2017בשעה  ,09:00שאלות הבהרה בכתב בלבד ,בקשר למכרז ותנאיו.

 .5על המציע לצרף להצעתו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז .הצעה של משתתף שלא רכש
את מסמכי המכרז – תיפסל.
 .6את ההצעה החתומה ,יש להכניס למעטפה סגורה ,ללא סימני זיהוי של המציע ,ולשלשל לתיבת
המכרזים במשרדי המועצה המקומית רמת ישי לא יאוחר מיום  30.11.2017בשעה ( 12:00לא
ניתן יהא להגיש הצעות מאוחר יותר מכל סיבה שהיא).
 .7הודעה על פתיחת תיבת המכרזים תישלח בהמשך.
 .8אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת כלשהי,
והיא רשאית לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה ,מבלי שלמשתתפים
יהיו כל טענות ו/או דרישות בקשר לכך.
 .9המועצה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות הבהרה .השינויים והתיקונים כאמור יהיו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויבואו בכתב לידיעת כל מי שרכש את מסמכי המכרז ,בהתאם
לכתובות שמסרו למועצה .במקרה כזה ,יהא על המציע לצרף להצעתו מסמכי הבהרות /
תשובות (בכתב) של המועצה ,שיהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .10המועצה 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
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