"קול קורא" להקמת מאגר נותני שירותים עבור המועצה המקומית
מזרעה
.1כללי
.1.1

המועצה המקומית מזרעה (להלן":המועצה")מזמינה בזאת נותני שירותים
אשר יעניקו שירותים במסגרת פרויקטים שונים של המועצה ובהתאם
לצריכה,ואשר עומדים בדרישות המפורטות להלן לפנות ולהיכלל במאגר
נותני שירותים של המועצה.

.1.2

מאגר נותני שירותים מוקם עבור המועצה.

.1.3

המועצה תנהל את מאגר נותני שירותים,אשר יהיו רשאים להשתתף במכרז
זוטא או מכרז סגור,כהגדרתו בצו המועצות המקומיות,תשי"א1950-
(להלן" :צו המועצות המקומיות")וכן להשתתף בהליכי התמחרות נוספים
שמבצעת המועצה אשר אינם כפופים לחובת מכרז.

.1.4

המועצה תצרף למאגר אך ורק את נותני שירותים העומדים בתנאי הסף
להצטרפות למאגר המפורטים להלן.

.1.5

המועצה רשאית מעת לעת להוסיף לרשימה נותני השירותים אשר יפנו לאחר
מועד הסגירה של ה "קול קורא" ובתנאי שהם עומדים בקריטריונים
הנדרשים בקול קורא זה ולאחר שאושרו ע"י וועדת המכרזים של המועצה.

.1.6

המועצה תהיינה רשאית לפנות נותני שירותים מהמאגר שיוקם.

.1.7

פניה לנותן שירותים שאינו נכלל במאגר תבוצע במקרים חריגים בלבד ובלבד
שלא נמצאו במאגר נותני השירותים העונים על הצרכים של המועצה או
לחילופין ,למועצה נדרשים נותני שירותים בתחומים אשר אינם נכללים
במאגר.

 .2תנאי סף להיכללות במאגר
 .2.1כל נותן שירותים,אשר יעמוד בתנאי הסף אשר יפורטו להלן רשאי לבקש
לצרפו למאגר נותני השירותים של המועצה :
נותן שירותים הינו יחיד או תאגיד משפטי רשום כדין.
א.
לא נפתחה כנגד נותן השירותים או כל אחד ממנהליו חקירה פלילית
ב.
ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון ,נותן שירותים לא
הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקו לפני
כניסתו למאגר.
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק
ג.
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו – .1976
אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה
ד.
ומע"מ .ניתן להמציא אישור כנ"ל מ "פקיד מורשה" עפ"י
החוק,מרואה חשבון או מיועץ מס.
פירוט ניסיון ב 3 -השנים האחרונות ובכלל זה  ,פירוט הניסיון בתכנון
ה.
לגופים ציבוריים ,רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים.
תעודות רישום בפנקס הרלוונטי/רשיון מקצועי בתוקף בתחום
ו.
הנדרש.
המלצות ממעסיקים מנותני עבודה.
ז.

.2.2

הוועדה תיבחן את הצעות המציעים שהתקבלו ואת התאמתם להיכלל
במאגר.מציעים שימצאו כי אינם עומדים בדרישות הסף המפורטות להלן,
לא ישובצו במאגר.

.2.3

החליטה הוועדה לצרף נותן שירותים לרשימה ,יקבל נותן השירותים הודעה
על אישור צירופו לרשימת נותני השירותים.

.2.4

בכל מקרה שבו המועצה תקבע כי נותן שירותים ששובץ במאגר אינו מתאים
למילוי תפקידו ,ונמצא בלתי מתאים מכל סיבה שהיא ,רשאית המועצה
באופן חד צדדי להודיע לנותן השירותים בכתב ולהוציא את נותן השירותים
מהמאגר.על החלטה זו לא תהיה נותן השירותים זכות ערעור.

.2.5

המועצה רשאית לצאת ב" -קול קורא" חדש למוצרים/שירותים אלו או
מוצרים/שירותים נוספים לפי שיקול דעתה.כן רשאית המועצה לעדכן את
המאגר מעת לעת.

.3
.3.1

התקשרות עם נותני שירותים שנכללים במאגר
בכל מקרה שבו יהיה קיים למועצה צורך בהתקשרות עם נותני שירותים
באחד מהתחומים הנכללים במאגר,תפנה המועצה למספר נותני שירותים
הכלולים במאגר בתחום המתאים לנושא הפעילות לצורך קבלת הצעות
מחיר (המועצה רשאית לפנות לכלל נותני השירותים הכלולים במאגר לתחום
המתאים או לחלקם בלבד).

.3.2

הפניה תעשה במסגרת מכרז סגור (זוטא) או על פי נוהל הצעות מחיר או על
פי נוהלי ההתקשרויות והרכש של המועצה.בפניה יפורטו מהות
הפרויקט/ההתקשרות/המוצרים ,תנאי ההתקשרות ,תנאי סף ,דרישות נותן
השירותים ,אמות מידה לבחירת נותן השירות וכיוצ"ב.

.3.3

הליך קבלת ההצעות מנותני השירותים יבוצע עפ"י מפרט שיועבר על-ידי
המועצה אליו יצורפו תנאי ההתקשרות כפי שייקבעו על ידי המועצה.

.3.4

נותן השירות ייבחר עפ"י הצרכים של המועצה ומידת התאמתו לצרכים אלו,
ועפ"י הצעת המחיר שלו  ,כפי שיפורט בתנאי הפניה.

.3.5

המועצה תפנה לנותני שירותים תוך ניסיון ליצור סבב אקראי במידת האפשר
בין נותני השירותים ,עפ"י תחומי עיסוקם.

.3.6

לאחר קבלת ההצעות מנותני השירותים ,המועצה תבחר בנותן שירות על פי
כישוריו של נותן השירות ,הצעת המחיר שלו ,ניסיונו ,מידת התאמתו
לאספקת השירותים/מוצרים הנדרשים ו/או כל שיקול אחר שייראה
למועצה.

.3.7

לאחר בחירת נותן השירות  ,ייחתם הסכם התקשרות עם נותן השירות
לביצוע השירותים/לאספקת המוצרים .ההסכם יכלול פירוט הנושא,
התפוקות הצפויות ,לוחות זמנים ודרישות נוספות.

.3.8

מתן השירותים בפועל ייעשה אך ורק לאחר חתימה על הסכם התקשרות עם
המועצה על-ידי נותן השירות ועל ידי מורשי החתימה של המועצה.

.3.9

מובהר בזאת ,כי המועצה רשאית לקבוע תנאים נוספים בהסכם ההתקשרות
עם נותן השירות לרבות :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

חובת הגשת ערבות בנקאית להבטחת מתן השירותים ולעמידת נותן
השירות בהתחייבויותיו.
חובת קיום ביטוח מתאים לפי תנאי הסכם ההתקשרות.
העדר ניגוד עניינים.
חובת סודיות.
כל תנאי נוסף  ,לפי שיקול דעתה של המועצה.

 .3.10המועצה אינה מתחייבת להתקשר עם כל נותני השירותים שיכללו במאגר.
היכללות במאגר נותני השירותים של המועצה אינה מהווה התחייבות של
המועצה לפנות לנותן השירות ואינה מהווה התחייבות או כוונה כלשהי עם
נותן השירות.
 .4הוראות כלליות
 .4.1מאגר נותני השירותים מוקם עבור המועצה והמועצה היא זו אשר תנהל את
מאגר נותני השירותים.
 .4.2הרשימה תעודכן מדי שנה ב 1 -לחודש מאי כל שנה קלנדרית.
 .4.3על מנת להצטרף למאגר  ,כל נותן שירות יהיה חייב למלא את הטופס הנדרש
ולהגיש את הצעתם בצירוף עותקי האישורים במעטפה חתומה עליה ייכתב
"קול קורא להקמת מאגר נותני שירותים" במסירה ידנית בלבד ,במשרד
המועצה על גבי טופס בקשה-ראה נספח א' .
בקשות שלא ימולאו על פי הטופס האמור לא יידונו.
 .4.4כל פנייה מטעם המועצה לקבלת הצעות במכרז סגור או זוטא או בהליך
הצעות מחיר ו/או בהליך התמחרות הפטור ממכרז מכל סיבה שהיא תהיה
בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המועצה ותופנה רק לנותני שירותים שימצאו
מתאימים להיכלל במאגר נותני שירותים של המועצה  ,אלא אם ועדת
המכרזים של המועצה תאשר פנייה למציעים שאינם נכללים במאגר וזאת,
מנימוקים מיוחדים שנרשמו.
 .4.5אין בהודעה זו  ,כדי לחייב את המועצה להתקשר ו/או לפנות אלא מי מנותני
השירותים הנכללים במאגר .פנייה לנותן שירות הנכלל במאגר תבוצע על פי
שיקול דעתה המלא של המועצה ועל פי צרכיה בלבד.
 .4.6המועצה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם נותני שירותים שאינם
נכללים במאגר  .פנייה לנותן שירות הנכלל במאגר תבוצע על פי שיקול דעתה
המלא של המועצה ועל פי צרכיה בלבד.
 .4.7המועד האחרון להגשת הצעות להיכלל במאגר נותני שירותים של המועצה
הינו  15/8/16בשעה .__12:00
 .4.8לבירורים בכל הקשור להודעה זו  ,יש לפנות למר חגאזי יאסין ,
נייד  _0528981805פקס . _04-9522475 :

בברכב,
המועצה המקומית מזרעה

המועצה המקומית מזרעה
נספח א'
לכבוד
המועצה המקומית מזרעה
הנדון  :בקשה להתקבל כנותן שירות
הנני מבקש להתקבל כנותן שירות בתחום ____________ על ידכם ולהצטרף
למאגר נותני השירותים למועצה המקומית מזרעה .
 .1פרטים :
שם משפחה

שם פרטי

כתובת פרטית

יישוב

מס' זהות

רח'

מס' בית

שנת
לידה

תחום
העיסוק

מיקוד

ת.ד.

טלפון בבית

פרטי העסק/החברה :
רחוב

דואר אלקטרוני

מס'
בית

יישוב

מיקוד

ת.ד.

ח.פ/ע.מ

סלולארי

פקס

טלפון

בעלי תפקידי מפתח בחברה/בתחום העיסוק:
שם ______________ תחום התמחות _____________ ותק _______
שם ______________ תחום התמחות _____________ ותק _______
שם ______________ תחום התמחות _____________ ותק _______
 .2איתנות פיננסית :
המועצה תהיה רשאית לבדוק את יכולתו הכספית והפיננסית של המבקש והמבקש
מתחייב בזאת לספק למועצה כל מידע וככל שיידרש לכך על-ידם.
.3כח אדם ואמצעים :
להלן פרטים בדבר האמצעים וכח האדם ,אותו מייעד המבקש לביצוע העבודות :

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 .4ניסיון מקצועי
וזאת ב 3 -השנים האחרונית
ניסיון מוכח בביצוע עבודות בתחום
ב 3 -פרויקטים לפחות ובכלל זה ,פירוט הניסיון לגופים ציבוריים ,רשויות מקומיות ןתאגידים
עירוניים :
פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

שם הלקוח
מיקום
תיאור הפרויקט
תאריך תחילת עבודה
שלב נוכחי
תאריך סיום (ככל
שרלבנטי)
היקף כספי כולל של
הפרויקט
סוג וכמות העבודות
בפרויקט
השותפים
לפרויקט(מבנה וחלקו
של כל שותף)
 .5איש קשר
איש הקשר מטעמנו הינו ______________ בתפקיד _____________  ,מספר טלפון נייד
______________ .
 .6הצהרת המבקש
הריני להצהיר כדלקמן :
.6.1

הנני/הננו* יחיד/תאגיד משפטי רשום כדין* (מחק את המיותר).

.6.2

הננו בעלי יכולת מוכחת בביצוע עבודות _________________וזאת ב3-
פרויקטים לפחות.

.6.3

הננו מקיימים ניהול ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים

ציבוריים(אכיפת ניהול חשבונות,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת
עובדים זרים כדין),התשל"ו 1976-וכן במהלך כל התקופה בה נכלל במאגר
הקבלנים.

חתימת המבקש___________ :

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה ,כי ביום __________ הופיע בפני  ,עו"ד _________ ,במשרדי
ברחוב ___________ ,ה"ה ____________ ו,____________ -שזיהה/ו
עצמו/ם על ידי תעודות זהות מספר __________ ו/__________ -המוכר/ים לי
באופן אישי ,ואחרי שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם להצהיר את האמת וכי יהיה/ו
צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן,אישר/ו את נכונות ההצהרה
דלעיל וחתם/ו עליה בפני.
כן הנני לאשר,כי הנ"ל החתום/ים בשם ____________________הינו/ם מורשי
חתימה מטעמו/ם ,ורשאים לחייב אותו למטרות רישום במאגר בהתאם להחלטה
בת תוקף על-פי מסמכי התאגדותו ועל-פי דין.
__________ עו"ד

חובה לצרף לבקשה :
 .1צילום דף תעודת זהות בו מופיע מס' זהות ושם או תעודת רישום תאגיד
במידה ומדובר בתאגיד.
 .2אישור רישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף.
 .3תצהיר חתום של המבקש לעניין העסקת עובדים זרים,שכר מינימום והעדר
הרשעה פלילית בנוסח המצורף ראה נספח ב'.
 .4אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול מאגרים כחוק בתוקף מפקיד
שומה ,או רו"ח מוסמך ,או יועץ מס מוסמך.
 .5אישור על רישום בפנקס המתכננים במידה ורלוונטי.
 .6המלצות ממעסיקים קודמים/נותן שירות.
 הנך/ם חייב/ים להמציא את כל המסמכים המפורטים בסעיפים . 1-6
תאריך ___________ :

חתימת המבקש ______________ :

לידיעתכם :
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או
מסמכיה לא יהיו בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים לא תידון כלל.

נספח ב'
תצהיר המבקש לעניין העסקת עובדים זרים,שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית
אני הח"מ _________ בעל/ת ת.ז , ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן :
הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ____________ ח.פ/.ח.צ _________
המבקש להתקבל כנותן שירותים בתחום___________________ ולהצטרף
למאגר נותני השירותים של המועצה המקומית מזרעה.
.1

המבקש לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי
חוק שכר מינימום בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת בקשה זו להצטרף
למאגר המתכננים/יועצים של המועצה המקומית מזרעה.

.2

אם המבקש הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים
זרים ,אזי ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת בקשה זו.

.3

באם המבקש הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר
מינימום ,אזי ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת בקשה זו.

.4

המבקש יפעל בכל הקשור לבקשה זו בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה
הוראות חוק עבודת נוער  ,התשי"ג 1953-וכל תקנות מכוחו.

.5

המבקש ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה
באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המבקש
וזאת בעשר ( )10השנים שקדמו למועד האחרון להגשת בקשה זו.
ידוע למבקש שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור ,בקשתו תדחה
ולא יתאפשר לו להצטרף למאגר המתכננים/יועצים של המועצה המקומית
מזרעה.לא תהא למבקש כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

.6

כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המבקש ו/או נגד מי
ממנהלין חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.
לחלופין מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום
נגד המבקש ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה
אחרת כמפורט להלן :

_____________________________________________________
___________________________________________ .
ידוע למבקש כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בו ו/או לצרף אותו
למאגר נותני שירותים עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום ,
כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

*מחק את המיותר ופרט בהתאם לנדרש

.7

זה שמי  ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
____________
חתימת המצהיר
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _______ הופיע בפני,עו"ד ________ ,במשרדי שברחוב __________
מר/גב' _________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ___________ ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

_________________
,עו"ד

