מועצה מקומית קריית יערים
מכרז מס' 14/2018
מבוא
הזמה לקבלת הצעות מחיר לאספקת עובדי יקיון ,טיאוט רחובות ושטחי ציבור בתחומי
מ"מ קריית יערים.
 .1המועצה המקומית קריית יערים מזמיה בזאת קבלים להגיש הצעות מחיר לאספקת שירותי
טיאוט רחובות ,יקיון בשטחים ציבוריים שוים ועזרה למחלקת שיפור פי הקריה באמצעות
עובדים מתאימים בתחומי מ"מ קרית יערים.
 .2עבודות היקיון יתבצעו באמצעות עובדי יקיון המאושרים לעבודה ע"י משטרת ישראל
וקב"ט היישוב.
.3
א.

.

תאי הסף למכרז זה:
המציע עומד בכל התאים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול
חשבוות ותשלום חובות מס( ,תשל"ו1976-

ב.

המציע בעל יסיון קודם במתן שירותי יקיון שטחים ציבוריים לשי לקוחות לפחות
בהיקף שלא יפחת מ 10,000 -מ"ר לכל לקוח ,זאת בשלוש השים שקדמו למועד
פרסום מכרז זה.

ג.

אין חשש לאי קיומו כעסק חי.

ד.

המציע רכש את מסמכי המכרז והשתתף בסיור קבלים.

ה.

המציע עמד בכל חובותיו מבחית תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו
באופן קבוע בשה האחרוה כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים
הקיבוציים הרלווטיים לעף וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו,
לרבות שכר מיימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כדרש.

ו.

המציע בעל רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי
קבלי כוח אדם ,תש"ו.1996-

ז.

המציע צירף ערבות בקאית.

.4

את מסמכי המכרז יש לרכוש במשרדי המועצה המקומית קריית יערים ,תמורת סכום של
 ₪ 300שלא יוחזרו.

.5

סיור קבלים חובה ,ויתקיים ביום  12/12/18בשעה  10:30במשרדי המועצה המקומית.

.6

הצעת המחיר תוגש בטופס הצעת הקבלן ,בשי עותקים ,במטבע ישראלי ,ותכלול כל
ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות שבמכרז ,המחירים לא יכללו מע"מ.

.7

על המשתתף במכרז לצרף להצעתו:
כל המסמכים שדרש לצרף לפי מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים.
א.
ב.
ערבות בקאית בלתי מותית בסך של ₪ 10,000
אישורים ,תעודות והמלצות כדרש בתאי המכרז.
ג.

3

.8

את ההצעות המפורטות כולל הספחים ,יש להפקיד במעטפת המכרז בלבד ,במסירה אישית,
בתיבת המכרזים ,לא יאוחר מיום  23/12/18בשעה .14:00

על המעטפות יצוין:
מכרז מס'  14/2018לאספקת שירותי טיאוט רחובות ,יקיון שטחים ציבורים שוים ועזרה
למחלקת שפ"ה באמצעות עובדים מתאימים בתחומי מ"מ קרית יערים
.9

אין הועדה מתחייבת לקבל את ההצעה המוכה ביותר או כל הצעה שהיא ,הועדה שומרת
לעצמה את הזכות לפצל את העבודה ליותר מקבלן אחד.

.10

הוראות אלה הם חלק בלתי פרד ממסמכי ההסכם.
יצחק רביץ
ראש המועצה
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