גלובס יום ג‘–ד‘ | י“ד–ט“ו באדר א‘ תשפ“ב |  16–15בפברואר 2022

|| 30

מכרזים
עיריית מע'אר
הזמנה לקבלת הצעת מחיר במכרז פומבי 30002/2022
מכרז מסגרת לעבודות תשתיות ופיתוח

שירותי בריאות כללית
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מכרז פומבי מס'  12-2/2022שירותי שינוע דגימות מעבדה,
לרבות בדיקות קורונה ,עבור מחוז שרון-שומרון
של שירותי בריאות כללית
עדכון תנאי סף

הרינו לעדכן כי בוצעו שינויים בתנאי סף במכרז שבנדון ,כמפורט להלן.
בסעיף  12.2בכתב ההזמנה במקום התנאי הקיים ייכתב:
"המציע בעל ניסיון מוכח בשירותי שינוע דגימות מעבדה ,אשר בוצעו ברציפות
במהלך  12החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות .להוכחת עמידתו בתנאי
סף זה ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח המצורף כנספח ז' למסמכי
ההליך"
השינויים יחולו בהתאמה על כלל מסמכי ההליך .כל יתר תנאי הסף נותרו ללא
שינוי והם יחד עם הוראות נוספות ,מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז.
מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם )למעט השינוי המצוין לעיל(.
המועד האחרון להגשת הצעות בהליך נדחה ליום  3/3/2022בשעה ) 12:00להלן:
"המועד האחרון להגשת ההצעות"(.
המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך במשרדי מחוז שרון-שומרון ברח' המלאכה
 ,39נתניה ,קומה ) 2ליד משרד המנהל האדמיניסטרטיבי( ,לא יאוחר מהמועד
הנ"ל .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבלנה הצעות שהופקדו בתיבת
ההצעות לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.co.il :
שירותי בריאות כללית
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מתכבד להודיע על פרסום

מכרז פומבי מספר 28/2022
לארגון ולהפעלת קייטנות קיץ במכון ויצמן למדע

 .1המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום  31.03.2022בשעה .12:00
 .2סיור מציעים ,אשר ההשתתפות בו היא חובה ,נקבע ליום  07.03.2022בשעה
 .11:30נקודת המפגש לסיור היא במכון ויצמן למדע ברחובות ,בכניסה למרכז
הנופש של המכון )ב " - Wazeמרכז הנופש ,מכון ויצמן"(.
 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מכון
ויצמן שכתובתו www.weizmann.ac.il/michrazim :או
לחילופין לסרוק את הברקוד המופיע במודעה.
 .4לבירורים ניתן לפנות לאגף הרכש ,ענף מכרזים והתקשרויות
בטלפון  08-9342030או בפקס  08-9346919או במייל
.michrazim@weizmann.ac.il

)להלן" :העירייה ו/או "המזמינה"(

העירייה מבקשת לקבל הצעות מחיר במכרז פומבי מס'  30002/2022לעבודות תשתיות ופיתוח על פי
המפרט המצ"ב כנספח י' לחוברת המכרז בהתקשרות בהסכם מסגרת עד ל  4,300,000מיליון ש"ח
כולל מע"מ.
על המציע להציע הנחה כללית באחוזים ,כאשר הנחה זו תיחשב כהנחה עבור כל סעיף וסעיף
מהמחירים המקסימליים הנקובים בכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות.
את ההצעה יש לרשום על גבי נספח י' לחוברת המכרז.
על המציע לצרף להצעתו אישור תעודת עוסק מורשה ו/או תעודת התאגדות ואישור על ניהול ספרים
כחוק ואישור על ניכוי מס במקור.
המציע יגיש עם הצעתו אישור רישום בפנקס הקבלנים בסיווג לפחות ג 1ענף .200
מפגש מציעים )לא חובה( יתקיים ביום  23/2/2022בשעה  10:00באגף ההנדסה בעיריית מע'אר.
שאלות הבהרה ניתן להעביר למייל  Talal.affan@al-maghar.co.ilלא יאוחר מיום 28/2/2022
שעה  .10:00בשורת הנושא יש לציין מספר מכרז .באחריות המציע להתעדכן בשאלות ובתשובות
באתר העירייה.
המציע מתחייב לבצע את העבודות על פי המפרט הטכני המצ"ב לבקשה ועל פי המפרט הכללי "הבין
משרדי" ,ולהודיע מיד למזמינה על כל שינוי שיחול בכמות החומר בהזמנה.
המציע ו/או מי מטעמו יימנעו מכל ניגוד עניינים ו/או אינטרסים העלולים להיקלע אליהם מתוקף
עבודתם.
ההסכם המצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה .ההסכם יהיה בתוקף לשנה אחת מיום חתימתו.
בין המציע למזמינה לא ישררו יחסי עובד מעביד.
ההצעה כוללת כל הוצאות המציע והמציע לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מעבר למחיר הנקוב
בהצעתו.
בכל הקשור בביצוע עבודות הזוכה מתחייב לבטח את עצמו ואת העובדים מטעמו ,על חשבונו,
בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית לתקופת ההסכם הכוללת אחריות כלפי צד' ג' ויציג את הפוליסה
הנ"ל לעירייה במעמד החתימה על ההסכם או במועד שייקבע על ידי הצדדים .ובפוליסה לביטוח
אחריות מעבידים לכיסוי אחריותו כלפי כל אדם המועסק על ידו.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ממחלקת הגבייה בשעות העבודות הרגילות תמורת  ₪ 3000שלא
יוחזרו בכל מצב ,את הקבלה יש לצרף להצעה .וניתן לבצע תשלום בהעברה בנקאית לחשבון
העירייה :בנק הפועלים ,מס' בנק  ,12סניף  ,581מס' חשבון  .101111את אישור ההעברה יש לצרף
להצעה .ובנוסף להעבירו למייל  bahaa@al-maghar.co.ilובשורת הנושא לרשום את מספר המכרז.
ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר עיריית מע'אר בכתובת ,/https://al-maghar.co.il/ar
ובדף הפייסבוק של עיריית מע'אר בכתובת עיריית מע'אר.
הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודות באחריות מליאה לתקופה של  12חודשים מיום אישור מהנדס
העירייה על סיום העבודות .בנוסף הקבלן ימסור בידי העירייה ערבות טיב בשיעור  5%מהסכום
הסופי של ביצוע העבודות כולל מע"מ ,ערבות זו תהיה תקפה למשך  12חודשים מיום סיום העבודות
בהתאם לאישור מהנדס העירייה.
עם קבלת הזמנת עבודה ,הקבלן ימסור בידי העירייה ערבות ביצוע בשיעור  5%מסכום ההזמנה כולל
מע"מ שתהיה תקפה לתקופת ביצוע העבודות ולמשך  30ימים מיום סיום העבודות המשוער.
על המציע לצרף להצעתו ערבות מכרז בסך  200,000ש"ח שתהיה תקפה עד ליום .8/6/2022
תשלום חשבון סופי מותנה בהמצאת ערבות טיב כאמור לעיל.
על כל שינוי במעמדו של הזוכה ,שינוי פרטי העסק ,חידוש פוליסת הביטוח ו/או האישורים
הרלוונטיים לזכייתו .הזוכה יעביר את המידע והאישורים במיידי לעירייה.
העירייה רשאית להעדיף הצעה שהתקבלה על ידי תושב מע'אר ו/או לעסקיו סניף ביישוב מע'אר
בתנאי שסכומה אינו עולה על  3%מסך ההצעה הזולה ביותר שהוצעה על ידי מציע שאינו תושב
מע'אר .מציע שאינו תושב מע'אר יצרף להצעתו אישור מטעם מחלקת הגביה שבעירייה כי יש לעסקו
סניף בעיריית מע'אר ואישור על תשלום הארנונה החלה על אותו עסק" ללא צירוף האישורים הנ"ל
יחד עם מסמכי ההצעה לא יחול סעיף זה על המציע וועדת המכרזים לא תזדקק ולא תדון בהחלת
סעיף זה על המציע.
העירייה לא חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא רשאית אף לבטל את
המכרז .והמזמינה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים.
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה בלבד ,יחד עם כל המסמכים הדרושים במכרז עד לא יאוחר
מיום  10/3/2022שעה  ,14:00במסירה ידנית במזכירות העירייה בשעות קבלת הקהל הרגילות,
הצעה שאינה עונה על תנאי הסף תיפסל על הסף.
למען הסר ספק ,מובהר כי המזמינה ,על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי ,תהא רשאית שלא
לפנות לזוכה לצורך ביצוע מטלה כלשהי ,ובמקום זאת לפרסם מכרזים ו/או הליכים תחרותיים
אחרים בקשר עם ביצועה של מטלה כלשהי אשר יכולה הייתה להיות מבוצעת במסגרת מכרז זה ,או
להתקשר עם כל גורם אחר לצורך כך ,הכל בהתאם להוראות הדין.
פריד גאנם ,עו"ד  -ראש העיר

