מסמך 1

המועצה האזורית גולן
ולווינה השונים (החברה הכלכלית ליישובי הגולן בע"מ ,חברת קולחי גולן בע"מ ,מרכז
קהילתי גולן)

מכרז מס' 7/2019
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת שירותים כימיים ניידים
 .1מועצה אזורית גולן ולוויניה השונים (החברה הכלכלית ליישובי הגולן בע"מ ,חברת קולחי
גולן בע"מ ,מרכז קהילתי גולן) (להלן לשם הנוחות" :המועצה" או "המזמין") פונים
לקבלת הצעות למתן שירותי הצבת מתקני שירותים ניידים (להלן" :השירותים")
באתרים שונים ברחבי המועצה.
 .2ההתקשרות הינה לתקופה בת  24חודשים החל מיום _______ עד ליום
________(להלן" :תקופת ההתקשרות") .למועצה קיימת אופציה להארכת תקופת
ההתקשרות בעד שלוש תקופות נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת (להלן" :התקופות
הנוספות").
 .3מסגרת תקציבית לאספקת שירותים כימיים לשנה לא תעלה על סך של  ₪ 250,000לא
כולל מע"מ .האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה וליידוע המשתתפים במכרז בלבד,
ואין בו כדי לחייב את המועצה לביצוע עבודות בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל.
 .4רשאים להשתתף במכרז מציעים בעלי ניסיון של  5שנים לפחות באספקת שירותים
כימיים ניידים לגופים גדולים/ציבוריים ,בהיקף שנתי שלא יפחת  ₪ 500,000בשנה .
 .5על המציע להגיש את הצעתו על טופס ההצעה המצורף ולחתום כמקובל ,על כל דפי
המכרז ,לרבות נספחיהם והמסמכים המצורפים על-ידו כחלק מן ההצעה למכרז.
 .6מבלי לגרוע מן האמור במסמכי המכרז ,על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים
הנדרשים בסעיף זה להלן:
א .אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.
ב .אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 1976
תשל"ו דין.
ג .מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את הביטוחים הנדרשים לפי תנאי המכרז
לצורך ביצוע השירותים לרבות ביטוח חבות מעבידים וביטוח צד ג'.
ד .אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א ( 1991להלן:
"חוק עובדים זרים") ולפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ( 1987להלן" :חוק שכר
מינימום") המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו המאושר
על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המחייב המצ"ב ומסומן נספח ד'.

ה .אישור פקיד מורשה  ,רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות
כדין או הוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ומדווח על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו . 1975

ו .העתק תעודת רישום האישיות המשפטית בישראל במרשם לפי הוראת הדין הנוגעת
לעניין כשהיא תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.
ז .תצהיר בפני עו"ד כי המציע מתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים סוציאליים ותשלום
שכר מינימום לעובדים מטעמו במהלך תקופת ההתקשרות כמפורט בנוסח המחייב
המסומן נספח ה'.
ח .תצהיר חתום בפני עו"ד המאשר כי המציע קרא בעיון ,בחן והבין את מסמכי המכרז
על כל נספחיו בהתאם לנוסח המפורט בנספח ו'.
ט .ערבות בנקאית מקורית חתומה ותקפה כמפורט בסעיף  10להלן .צורפה ערבות לא
מקורית ו/או לא תקפה ו/או שלא לפי נוסח המכרז ו/או פגומה בכל צורה אחרת,
תיפסל ההצעה ולא תידון כלל.
י .על המציע להוכיח את כשירותו לפי סעיף זה באמצעות המסמכים שנדרשו לפי שנים
שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע ,המלצות בכתב מגופים ציבורים  /גדולים
ודוגמאות לעבודות שביצע המציע בשנתיים האחרונות ולצרפם להצעה .
יא .אישור על רכישת מסמכי המכרז.
יב .על המציע להגיש את הצעתו על גבי נספח א' "הצעה למכרז  "7-2019המצורפת
למסמכי המכרז.
 .7את מסמכי המכרז ,הכוללים בין היתר את התנאים המוקדמים להשתתפות ואת ההסכם
ונספחיו ,ניתן לרכוש במשרדי המועצה בלשכת המועצה בימים א' – ה' בשעות העבודה,
תמורת תשלום במזומן או בהמחאה (צ'ק) על סך של  500ש"ח (חמש מאות ש"ח) כולל
מע"מ.
התשלום לא יוחזר .יוכל להשתתף במכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.
 .8שאלות הבהרה ,יועברו למועצה על ידי המציעים עד ליום חמישי ,ט' אדר א' תשע"ט,
 14.2.2019עד שעה  12:00לידי אתי ריימונד בקובץ  WORDלמייל etir@golan.org.il
ולוודא קבלת המסמכים בטלפון  .04-6969701כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה
לא תיענה.
 .9תשובות לשאלות והבהרות או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת המועצה ,תשלחנה
בדואר אלקטרוני לכל רוכשי מסמכי המכרז ,לכתובת אשר נמסרה על ידם במועד רכישת
מסמכי המכרז.
.10

א.

להבטחת חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם נשוא המכרז ,בהתאם להצעתו
וע"פ תנאי המכרז על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית אוטונומית על שם
המציע לטובת המועצה ,בלתי מותנית ,מבוילת כחוק על סך ( ₪ 5,000במילים

חמשת אלפים  )₪כולל מע"מ בתוקף עד ליום חמישי ,כ"ה אייר תשע"ט,
 .30.5.2019הערבות תהיה לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח ג'.
ב.

הערבות הבנקאית תהיה ערוכה לפקודת המועצה האזורית גולן/

ג.

המועצה תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה של הערבות ,ובתנאי
שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפני המועד האחרון לתוקף
הערבות.

ד.

למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות .מציע שלא יצרף ערבות בנקאית
כאמור לעיל ,הצעתו לא תובא לדיון.

ה.

מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית בתוך  60ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות.
המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,והמציע לא יהא זכאי
לדרוש סכום הערבות כולה או מקצתה ,אם התקיים בו אחד מאלה:
 .1סרב המציע ,שהצעתו נתקבלה ,לממש את ההתקשרות מכוח המכרז.
 .2במסגרת המכרז מסר המציע מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק.
 .3המציע פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות;

ו.

 .11את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז ,האישורים והמסמכים הנלווים ,יש להגיש במסירה
ידנית בלבד ,במעטפה סגורה שתסופק למציע בעת רכישת מסמכי המכרז ולהכניסה
לתיבת המכרזים בלשכה במשרדי המועצה לא יאוחר מיום חמישי ,כ"ג אדר א' תשע"ט,
 28.2.19שעה .15:00

