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מכרזים

ההנהלה ראשית

לברוך חדד ולכל בני ביתו

ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

מכרז פומבי מס'  72-57/21לביצוע עבודות אינסטלציה
עבור המרכז הרפואי רבין

בהמשך למכרז שבנדון שפרטיו המלאים באתר הכללית-מדור מכרזים
:WWW.Clalit.org.il
 .1מועד הגשת ההצעות נדחה ליום  22.8.2021עד השעה .12:00
 .2סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום  04.08.2021בשעה  ,10:00הסיור ייערך ברח' קפלן
 2פ"ת מרכז רפואי רבין שער קפלן משרד מנהל האחזקה  -אמיר שגב טלפון לבירור
מפגש בלבד ) 050-4065011צבי( השתתפות בסיור הינה חובה למציע אשר לא
השתתף בסיור הקודם.
את כל מסמכי המכרז המעודכנים ,לרבות מודעה זו ,ניתן לראות באתר הכללית-מדור
מכרזים WWW.Clalit.org.il

משתתפים בצערכם העמוק
במות האם

יעקוטה )פנינה( חדד

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

חברת אינטר מערכות אלקטרומכניות בע"מ

מועצה מקומית בוקעתא

)רמת הגולן(
הזמנה להציע הצעות

למתן שירות של עו"ס
לפי חוק הנוער

 .1המועצה המקומית בוקעאתא מבקשת בזאת לקבל הצעות
מחיר למתן שירותים של עו"ס לפי חוק הנוער בהתאם
להוראות התע"ס.
 .2על המציע /ה להיות בעל/ת תואר אקדמי בעבודה סוציאלית.
 .3המציע יידרש לפני תחילת עבודתו לקבל את אישור עו"ס
ראשית לפי חוק הנוער במשרד העבודה והרווחה לשמש
כעו"ס לפי חוק הנוער בתחומי המועצה המקומית בוקעאתא.
 .4היקף שעות מתן השירותים יהיה עד  100שעות בחודש.
אין התחייבות לכמות שעות מינימלית והיקף השעות יהיה
לפי צורכי מחלקת רווחה.
 .5התשלום עבור השירות יהיה לפי עלות של  ₪ 65לשעה ,כנגד
חשבונית/קבלה כדין והצגת אישור על פטור מניכוי מס
במקור.
 .6תקופת ההתקשרות הנה למשך  12חודש.
בידי המועצה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות
לשנה אחת נוספת.
 .7המועצה תהיה רשאית לקבל שירותים מיותר מספק שירות
אחד.
 .8למען הסר ספק ,המציע הזוכה הנו בגדר קבלן עצמאי ,ולא
מתקיימים בין המועצה לבינו יחסי עובד ומעביד ,על כל
המשתמע מכך ,ואין הוא זכאי לקבל מהמועצה כל תשלום
ו/או זכויות שהן ,המגיעים לעובד ממעבידו.
 .9את ההצעות בצירוף קורות חיים ,תעודות ואישורים בדבר
השכלתו הפורמאלית וניסיונו של המציע ואישור ניכוי
מס במקור יש להגיש במעטפה סגורה למנהל לשכת ראש
המועצה עו"ד ויליאם אבו עואד עד ליום  5.8.21בשעה
.14:00
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

מועצה אזורית הגלבוע
¨18/21 ²¥
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«´¡®¦ 200 4 £ª¦±£
¨¡Ë4,000 ²£
¨¬¦12:00¬³22.8.21 ³
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¨®©¨³£¦«£ª¥ ³

חדל"ת 4870-07-21
בפני כבוד השו' בטינה טאובר

בבית המשפט המחוזי
בחיפה

הודעה והזמנה לנושי חברת קומון סנס בע"מ
ח.פ) 512792961 .בצו פתיחת הליכים(
להגיש תביעות החוב

ביום  7.7.2021הורה בית המשפט המחוזי בחיפה )כב' השו' בטינה טאובר( ,על מתן צו פתיחת
הליכים לחברת קומון סנס בע"מ ח.פ) 512792961 .בצו פתיחת הליכים( )להלן" :החברה"( ועל
מינויו של עו"ד מור נרדיה כנאמן לחברה ,במסגרת הליך חדל"ת .4870-07-21
בהתאם להחלטת בית המשפט מיום  ,27.7.2021נושי החברה מוזמנים להגיש תביעות חוב
לממונה על הליכי חדלות פירעון וזאת עד ולא יאוחר מיום  .17.8.2021על הנושים להגיש את
תביעות החוב לממונה על הליכי חדלות הפירעון בהתאם להוראות הדין והנחיות הממונה על
הליכי חדלות הפירעון .נושים אשר לא יגישו תביעותיהם עד למועד האמור ייראו כמי שזנחו
את תביעותיהם ולא יהיו רשאים להגישן.

מור נרדיה ,עו"ד  -נאמן
לוי טילר | נרדיה | הר צבי | ברא"ז ושות' חברת עורכי דין
דרך מנחם בגין  ,150תל-אביב  ,6492105טל' 03-5272164 :פקס03-5272166 :
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מועצה מקומית ג'ולס
מכרז פומבי מס'  15/2021שיקום ושדרוג מגרש כדורגל ודשא סינטטי

המועצה המקומית ג'וליס מזמינה בזאת מציעים ליתן הצעתם במסגרת מכרז שיקום ושדרוג מגרש כדורגל ודשא
סינטטי בג'וליס .הוראות כלליות למגיש ההצעה .1 :החוזה לעבודה זו הוא החוזה הממשלתי הסטנדרטי של מדינת
ישראל נוסח אחרון מעודכן )אלה אם הוזכר אחרת בדפי ההצעה( .2 .בהתאם להחלטת הממשלה מס'  1473מיום
 28/04/2002המחירים בהצעת הקבלן הינם נומינליים ,ולא ישאו כל הצמדה ו/או ריבית גם אם תוארך תקופת
הביצוע ו/או יידחה מועד התחלת הביצוע .3 .רשאים להשתתף במכרז זה רק קבלנים רשומים בסימול –ענף 100
קבלן ראשי ובסיווג כספי מתאים ,ועל מגיש ההצעה להגיש מסמכים המעידים על רישומו ועל ניסיון קודם מוצלח
בבצוע עבודות דומות בעבר ובסדר גודל זהה .4 .המועצה רשאית לבצע חלק מהעבודה לפי שיקוליה ,לבטל או
להוסיף סעיפים ,להקטין או להגדיל את היקף העבודה בכל שעור שהוא )אפילו אם הוזכר אחרת בחוזה הממשלתי(.
הקבלן מוותר מראש על כל תביעה ודרישת פיצוי בגין שינויים אלה .5 .על הקבלן להקים על חשבונו  2שלטים
כללי עם תיאור העבודה שמות המזמין ,המתכנן ,היועצים והקבלן לפי הנחיות המזמין ועל חשבון הקבלן ובתאם
לפרט במוסף ג' במידות כלליות  3/4מ' .6 .כל הטיפולים וההוצאות עבור בדיקת החומרים ,האלמנטים והמערכות
במבדקה מאושרת ,וכל בדיקה אחרת ,אישור ,כתב אחריות הקשורה בעבודה ואשר תידרש ע"י המפקח ,צוות
התכנון ,מנהל הפרויקט והמועצה ,אם זה בזמן הבצוע ו/או במהלך אישור החשבון הסופי ו/או בזמן קבלת טופס 4
מועדת התכנון והבניה ו/או בזמן מסירת המבנה למועצה ,תחול על הקבלן בלבד ללא שום תשלום נוסף בגין זאת.
 .7סימון הגבהים והמדידות יבוצעו על חשבון הקבלן ע"י מודד מוסמך בלבד בהתאם לשלבי הביצוע ,לא תשולם
שום תוספת בגין בצוע מדידות אלה .8 .הקבלן מתחייב לטפל ועל חשבונו בכל הסידורים והאישורים הדרושים מכל
הגורמים הקשורים בעבודה כמו משטרה ,בזק ,חב' חשמל ,מקורות ,מע"צ וכל המשרדים האחרים הנוגעים לעניין
ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין הטיפולים הנ"ל .9 .תקופת הביצוע היא  6חודשים .שתחילתה ארבע עשרה יום
מיום צוו התחלת העבודה מטעם המזמין ועבור כל יום פיגור בסיום העבודה מושלמת לשביעות רצון המזמין ובא
כוחו מהמועד הקבוע בהסכם זה ישלם הקבלן כפיצוי מוסכם סך  0.10%מערך ההסכם כשהם צמודים למדד הבניה
בהתאם לתנאי הסכם זה .10 .על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של ₪ 250,000
)מתאיים וחמישים אלף שקלים( צמודה למדד הבניה בתוקף עד לתאריך  ,10/11/2021הערבות תהיה אוטונומית
ומחשבון הקבלן בעל ההצעה ולא תתקבל שום ערבות מכל סוג אחר .11 .סיור הקבלנים יתקיים ביום ,05/8/2021
בין השעות  10:00-14:00ורק לאחר תיאום עם מחלקת ההנדסה במועצה .12 .המועד האחרון להגשת ההצעה יהיה
ביום ראשון  10/8/2021בשעה  16:00בתיבת המכרזים .13 .על מגיש ההצעה לצרף להצעתו את הערבות הבנקאית
ותעודת קבלן רשום בתוקף ,אישור ניהול ספרים כחוק במע"מ ובמס הכנסה ,הצעה ללא ערבות בנקאית כדרוש
היא הצעה פסולה מראש ולא תובא לדיון ועדת המכרזים .14 .אין מ.מ .ג'וליס מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה
ביותר או כל הצעה שהיא .15 .מחירי עבודות חריגות שלא ימצאו את ביטויים בכתב הכמויות ,מחירם ייקבע לפי
ספר המחירים "דקל" ללא תוספת מחיר עבור איזור או היקף העבודה או כל תוספת אחרת וכוללת את הנחת
הפרקים והכללית במידה וקיימת .16 .לא תבוצע שום עבודה חריגה ו/או נוספת ללא קבלת אישור בכתב ומראש
לפני הביצוע ממנהל הפרויקט )מהנדס המועצה( ,וכל עבודה חריגה ו/או נוספת שלא קבלה אישור כנ"ל לא תאושר
ולא ישולם בגינה .מהנדס המועצה הוא הבורר והוא הסמכות הבלעדית והסופית המוסמכת לפסוק בכל בוררות
ו/או מחלוקת תכנונית או כספית או ביצועית או אחרת ,ואין לערער על החלטתו אפילו הוזכר או נכתב אחרת
במסמכי ההצעה/חוזה.

בכבוד רב עו"ד ויסאם נבואני ,ראש המועצה .
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