מכרז מס' 59102/
כללי
מועצה מקומית מזרעה (להלן "המועצה") ,מתכבדת בזאת להזמין הגשת הצעות מחיר למתן
שירותים לתכנון ושדרוג בית ספר קיים הידוע כגוש  11181חלקה  11שטח מבנה  8333מ"ר סוג
מבנה רגיל לעמידה ברעידת אדמה כולל צוות יועצים במזרעה (להלן" :השירותים").
עבודות התכנון והשדרוג /חיזוק בית ספר קיים במזרעה יהיה ע"פ התקן ,הנחיות ונוהל משרד
החינוך החדש.
תכולת העבודות תהיה ע"פ המופרט בנספח ג'.
התשלומים יהיו בשלבים בהתאם לשיקול דעת המזמין ונוהל משרד החינוך.
ההצעה תכלול צוות יועצים הכולל :אדריכל ,יועץ קרקע ,מעבדה לבדיקות מבניות ,יועץ נגישות,
יועץ בטיחות +אש.
יועץ חשמל ובקרה ,יועץ אינסטלציה ,יועץ מיזוג אוויר ויועץ מעליות -במידה ויהיה צורך לטפל
במערכות.
תנאי סף:
 .1רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר הינו בגדר ישות משפטית אחת.
 .2רשאי להגיש הצעות ( להלן" -המציע")אך ורק מי שעומד בתאנים הבאים:
 .2.1המציע הינו בעל תואר מהנדס ממוסד מוכר בישראל ,או בעל תואר מארץ אחרת המוכר
בישראל על ידי הגופים המוסמכים לכך .המציע יצרף צילום תעודות המעידות על
השכלתו.
 .2.2המציע הוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל ,וכן בעל רישיון על פי
כל דין .המציע יצרף צילום תעודות המעידות על רישום ורישוי כדין.
 .2.8המציע הוא בעל ניסיון מוכח של לפחות  7שנים ,ומתוכן לפחות  5שנים בתחומים
המפורטים בסוג השירות הנדרש ,למועצות מקומיות או לכל גוף ממשלתי וציבור אחר.
 .2.2המציע יצרף מסמך המתאר את ניסיון המציע במתן השירותים מסוג אלו הנדרשים
במכרז זה ,כמו כן יתאר את יכולת המציע ומשרדו לאספקת השירותים הנדרשים ע"י,
המזמינה  ,לרבות רשימת הגופים הציבוריים עמם עבד /עובד ב 5 -השנים האחרונות.
 .2.5המציע יצרף מכתבי הערכה והמלצות בכתב ,המזמינה שומרת על זכותה לדבר עם
הממליצים או מי מהם אך אינה מחויבת לעשות כן.
 .2.2אישור תקף לשנה הנוכחית על ניכוי מס במקור וניהול ספרי חשבון.
 .2.7העתק צילומי מתעודות עוסק מורשה של המציע לצורכי מע"מ.
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המציע יגיש את כל חומר המכרז במעטפה סגורה ,המעטפה תימסר ידנית ,ותוכנס לתיבת
ההצעות ,כשהיא סגורה ,יודגש כי המציע הוא האחראי הבלעדי לכך שהמעטפות יגיעו
לתיבת המכרזים במועד הדרוש ,ולא תתקבל כל טענה בנוגע לכך.
יש לרשום על המעטפה מבחוץ את שם המכרז ומספרו באופן ברור.
הסכום המקסימלי שניתן לדרוש הינו הסכום המופיע בטבלה  2ב"נוהל תמחיר " סעי2
לפי המנהל לפיתוח מערכת החינוך אגף א' בינוי ותקצוב במשרד החינוך.
למען הסרת ספק המציע ייתן הנחה מהסכום בטבלה הנ"ל.
הסכום לרכישת המכרז  ₪500בלבד .
את ההצעה למכרז יש להגיש כמפורט לעיל לא יאוחר מיום  12/2/2311עד השעה 12:33
ולהכניסה לתיבת המכרזים במועצה מקומית מזרעה.
את חומר המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה בימים א-ה בין השעות  1:33עד השעה
 .15:33וזאת החל מיום .2/2/2311
בכבוד רב,

פואד עווד ראש המועצה.

