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מועצה מקומית הר אדר
מכרז פומבי מס' 1/2018
נושא המכרז :הנחת צנרת מים – המיקום :מועצה מקומית הר אדר
נספח  - 1ת נ א י ה מ כ ר ז
.1

מבוא
מועצה מקומית הר אדר (להלן – הרשות) ,מזמינה בזה קבלת הצעות לביצוע עבודות צנרת מים
בהתאם לכל הדרישות וההנחיות המפורטות להלן ובמסמכים הנספחים לתנאים אלה המהווים מכלול
מחייב אחד.

.2

הזכאים להשתתף במכרז
זכאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה בהתאם לתנאיו אך ורק מציע שמתקיימים בו כל הדרישות
והתנאים הבאים במצטבר:
2.1

המציע הוא קבלן רשום לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים
רשומים) ויצרף אישור מתאים.
ב' 1
א .סווג ענף ראשי ( 400ביוב ,ניקוז ומים) -
א' 1
( 410הנחת צינורות) -
ב .סווג ענף
( 260הנחת צנרת מים ביוב וניקוז) – ב' 1
ג .סווג ענף

.3

2.2

המציע הוא בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע העבודות נשוא המכרז או הדומות להן.

2.3

המציע יצרף להצעתו פירוט עבודות קודמות ,הכוללות לפחות שלוש עבודות דומות שביצע כקבלן
ראשי במהלך שלוש השנים האחרונות וכן אנשי קשר אצל מזמיני אותן עבודות ,לצורך קיום
בירורים איתם וקבלת חוות דעת מהם.

2.4

באם חברו שני מציעים להגשת ההצעה ,הרי שתנאי הכשירות להשתתף במכרז חייבים להתקיים
אצל כל אחד מהם בפני עצמו.

שיקולי המזמין
3.1

הרשות רשאית להתחשב בכושרו ,ניסיונו ובמוניטין של המציע ובכלל זה ,האופן בו מילא
המציע את התחייבויותיו כלפי אחרים ואם המציע ביצע בעבר עבודה עבור הרשות – האופן
בו מילא המציע את התחייבויותיו כלפי הרשות.

3.2

אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

3.3

בבחינת הצעותיהם של תאגידים רשאית הרשות ,אך לא חייבת – לבחון גם את ניסיונם,
כושרם והמלצותיהם של בעלי השליטה.
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מסמכי ההצעה
מעטפת המכרז תכלול את כל המסמכים שלהלן:
4.1

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי צמודה שהוצאה לבקשת המציע בערך של
 ₪ 25,000ובתוקף ל 90 -יום מהמועד האחרון הקבוע במכרז זה להגשת ההצעה וזאת להבטחת
חתימת החוזה על נספחיו ע"י המציע שהצעתו תזכה במכרז .לחילופין ,ניתן לצרף להצעה שיק
בנקאי על סך .₪ 25,000

4.2

קבלה של גזברות המועצה על תשלום דמי השתתפות במכרז ע"ס.₪ 1,000 :
החוזה ונספחיו לרבות מפרטים ,תכניות ,כתבי כמויות חתומים ע"י מורשי החתימה של
המציע (חתימה מלאה בסוף המסמך וראשי תיבות על כל דף) .במקרה והמציע הינו תאגיד,
תצורף חותמת התאגיד לחתימתם של מורשי החתימה בכל מקום בו דרושה ,לפי תנאי מכרז
זה ,חתימתו של המציע.

4.3

בנוסף ,ימסור המציע למזמין שני פלטים של כתבי הכמויות והמחירים (להלן-הפלטים) הזהים
בכל פרטיהם האחד לשני ,וכשהם חתומים ע"י מורשי החתימה של המציע .הפלטים החתומים
ע"י מורשי החתימה יהיו המסמך הקובע לענין בחינתה הכספית של הצעת המציע.
אישור שנתי לעוסק מטעם מנהל אגף המכס והבלו בתוקף למשך שנת הכספים הנוכחית
והמציע מתחייב לחדשו באם יזכה במכרז למשך כל תקופת ההתקשרות.

4.4
4.5

אשור תקף למועד הגשת ההצעה לצורך ניכוי מס המונפק ע"י רשות המיסים לישראל.

4.6

אישור תקף למועד הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו .1976-

4.7

במקרה והמציע הינו תאגיד ,צילום מתעודת רישום התאגיד אצל רשם החברות או רשם
השותפויות לפי העניין ,ואישור של רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחייב
בחתימתם את המציע ושמסמכי המרכז אכן נחתמו על ידי אותם מורשי חתימה (רצ"ב להלן
נוסח האישור).

 4.8אישור מאת רשם הקבלנים בדבר רישום המציע בסיווג הנדרש בתנאי המכרז לעיל.
 4.9רשימה של לפחות שלוש עבודות קודמות (עפ"י סעיף  )2.3כנדרש בתנאי המכרז לעיל ,תוך ציון
שמות אנשי קשר ומספרי טלפון.
 4.10כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי במכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין ע"י תוספת
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים
להוביל לפסילתה.
.5

שונות
5.1

השתתפות במכרז מותנה בתשלום דמי השתתפות בסך  1,000ש"ח שלא יוחזרו.

5.2

המעוניינים להשתתף במכרז יוכלו להוריד את קובץ חוברת המכרז ומסמכי המכרז האחרים
מאתר האינטרנט של הרשות (.)www.har-adar.muni.il

5.3

חלה חובת השתתפות בסיור קבלנים שיערך ביום חמישי בתאריך  7/6/18בשעה  9:00במשרדי
המועצה המקומית ברח' האלה  45הר אדר.
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את מעטפת ההצעה כשהיא חתומה היטב וכוללת בתוכה את כל המסמכים שפורטו בסעיף 4
לעיל ,יש להגיש ביד אישית (ולא באמצעות שירותי הדואר) לא יאוחר מיום שלישי ה26/6/18 :
בשעה .14:00
מעטפה שלא תוגש עד המועד והשעה הנ"ל ,לא תתקבל ותוחזר למציע.

5.5

פתיחת המעטפות ביום שלישי ה 26/6/18 :בשעה  14:00במזכירות המועצה.

 5.6הודיעה המועצה למציע על זכייתו במכרז  -יהיה חייב המציע תוך  7ימים למלא התחייבויותיו
עפ"י הוראות מכרז זה ולהמציא ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה כמפורט בחוזה
וזאת להבטחת התחייבויות המציע עפ"י החוזה.
5.7

במקרה והמציע שיקבע כזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ,המועצה זכאית לבטל את הזכייה
בהודעה בכתב למציע ,החל בתאריך שיקבע ע"י המועצה בהודעה ,וזאת לאחר שניתנה למציע
הודעה בה נדרש לתקן את המעוות ,והמציע לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע
בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המועצה עפ"י כל דין.

5.8

בוטלה הזכייה ,רשאית המועצה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה בבנק וכן למסור
ביצוע ההזמנה למי שיקבע על ידה ,והמציע יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה ,בגין כך.

 5.9ברחובות בהן תבוצענה העבו דות ,יש תנועת כלי רכב והולכי רגל .יש לבצע הסדרי תנועה והסדרי
נגישות בהתאם לכללים הנהוגים במשרד העבודה ונתיבי ישראל לכבישים ודרכים עירוניים וכן
בהתאם לדרישות המועצה .הסדרי התנועה והנגישות אשר ידרשו לרבות ציוד ,תמרור ,מעקות,
שלטים ,רמפות ,פקחים וכד' ,לא ישולמו בנפרד.
 5.10על הקבלן לקבל אישורי חח"י ,בזק ,הוט ומקורות לפני תחילת ביצוע העבודות ולפעול ע"פ
הנחיותיהם.
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למילוי ע"י המציע
שם המציע____________ :
מס' תיק ברשם הקבלנים______________ :
מס' רישום חברה/מס' ת"ז של המציע________________ :
שם מורשה החתימה החותם____________ :

מס' ת"ז ________

שם מורשה החתימה החותם____________ :

מס' ת"ז ________

כתובת המציע :עיר _____________

רחוב _________________ מס' _______

ת"ד ______ מיקוד _______
מס' טלפון בעבודה____________ :
מס' פקס בעבודה____________ :
מס' טלפון נייד:

____________

חתימת המציע ________________
במקרה של תאגיד חתימת מורשי החתימה _____________________
+חותמת תאגיד _________________________
אישור עו"ד (במקרה של תאגיד)
הנני מאשר בזה ,כי ה"ה ____________ת"ז ___________ ו __________ ת"ז ___________
הינם מורשי החתימה של _____________________________ (להלן " -התאגיד המציע").
מספר מכרז 1/2018
כמו-כן ,הנני מאשר ,כי המסמך הנ"ל ומסמכי המכרז מס'  1/2018נחתמו ע"י מורשי החתימה לעיל
וחתימתם הנ"ל מחייבת את התאגיד המציע.
_________________
עו"ד
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לפירוט ניסיון קודם
פרוייקט שבוצע

מיקום ושנת ביצוע
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מסמכי המכרז/חוזה
 .1מכרז/חוזה זה הינו מורכב מהמסמכים הבאים:
נספח  – 1תנאי המכרז
נספח  – 2חוזה
נספח  – 3תכנית – קו לחץ נמוך
נספח  – 4תכנית – קו לחץ גבוה
נספח  – 5מפרט מיוחד
נספח  – 6כתב כמויות ומחירים
נספח  – 7מסמך אישור קיום ביטוחים

.

 .2הקבלן מצהיר בזה כי ברשתו נמצאים המפרטים הנזכרים לעיל ,כי קרא והבין את תוכנם ,קבל את
ההסברים שביקש לקבל ומתחייב לבצוע את עבודתו בכפיפות לדרישות המפרטים.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה והינה חלק בלתי נפרד ממנה.

תאריך___________:

חתימת הקבלן _______________
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