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13.02.2016 

 12/2019מכרז מס' 
 מכרז תכנון גני ילדים

 
 

מועצה מקומית דיר אלאסד מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף למכרז זה להגיש הצעות מחיר 
 ( יח' גני ילדים ברחבי ישוב דיר אלאסד.15)למתן שירותי תכנון , ניהול ופיקוח עליון  לבניית 

 
 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הרשות בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך   (1
 שלא יוחזרו בשום מקרה , ניתן לעיין בתנאי המכרז עבור לרכישתו ללא עלות .₪  1000

 

 . 046875419 – 0508499150יד ניתן לקבל הסברים נוספים ממהנדס המועצה מר' פריד עווד מס' ני (2
 

ובתוקף עד ₪  40,000המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית לא צמודה ולא מותנית על סך  (3
10/05/2019 . 

 
את ההצעה , בצירוף כל המסמכים הנדרשים , יש להגיש במעטפה סגורה לידי מזכיר המועצה מר  (4

מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים .  15:00שעה  20.02.2019יוסף אסדי , עד ולא יאוחר מיום 
 במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון .

 
הודעה בדבר מועד ישיבת ועד המכרזים לפתיחת תיבת המכרז ומעטפות המציעים תימסר  (5

למציעים בלבד כאשר המציעים יהיו ראשים להיות נוכחים באותה ישיבה ולצורכי פתיחת 
 ההצעות בלבד .

 
 
 
 

 בכבוד רב , 
  אחמד דבאח
 ראש מועצה מקומית 
 דיר אלאסד 
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 12/2019מכרז מס' 
 מכרז תכנון גני ילדים

 
מועצה מקומית דיר אלאסד מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף למכרז זה להגיש הצעות מחיר 

 ( יח' גני ילדים ברחבי ישוב דיר אלאסד.15למתן שירותי תכנון , ניהול ופיקוח עליון  לבניית )
 

 תנאי סף מצטברים להשתתפות במכרז  :
 

(  שנות ניסיון של אדריכל רשוי מוכח לפחות במתן שירותי תכנון לרשויות מקומיות בתחום 10) -א
 מבני חינוך .

 

 ניסיון מוכח בהכנת מכרז וכתבי כמויות . -ב

 

בהגשת ההצעה יצרף המציע רשימה של שמונה גני ילדים שתכנן וביצע במהלך שמונה השנים  -ג
 האחרונות עם מכתבי המלצה.

 

 הצעת המחיר תכלול עלות כל היועצים הנדרשים כולל מדידות . -ד
 
הצעת המחיר המקסימאלית של המתכנן עבור ביצוע עבודתו הנו באחוז מעלות התקציב  -ה

 המרבי של הפרויקט .

ובתוקף עד ₪  40,000על המציע לצרף ערבות בנקאית לא צמודה ולא מותנית על סך  -ו
 . בנוסח המצורף במסמכי המכרז בלבד. 10/05/2019

 יש לצרף רשימת צוות המקצועי של המציע . -ז

 יש לצרף להצעת המחיר אישור על קיום ביטוחים בתוקף . -ח
 
 יש לצרף העתק מקבלת המכרז -ט

 

את ההצעה , בצירוף כל המסמכים הנדרשים , יש להגיש במעטפה סגורה לידי מזכיר המועצה  -י
. מעטפה שלא תימצא בתיבת  15:00שעה  20.02.2019יאוחר מיום מר יוסף אסדי , עד ולא 

 המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון .
 

 המועצה לא מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ו/ או כל הצעה אחרת . -יא
 

 אמות מידע לבחירת ההצעה הזוכה 
 

 מסך הניקוד . 50%משקל מחיר יהיה  – מחיר
 והוא מחולק בפרוט הבא: 50%משקל ניסיון והתרשמותה של הועדה יהיה  – ניסיון ואיכות

שנות ניסיון מקצועי של ראש הצוות , שנות הניסיון שיילקחו בחשבון הן שנות  –מסך הניקוד  30%
 הניסיון מתחילת עבודתו של ראש צוות תכנון בביצוע בניית פרויקטים דומים .

 יוענק ע"י ועדת המכרזים על בסיס התרשמות מהצוות המקצועי לפרויקט . –מסך הניקוד  - 20%
 
 
 
 

 בכבוד רב ,
 אחמד דבאח 
 ראש מועצה מקומית 
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 לכבוד 
 מועצה מקומית דיר אלאסד 

 
 א.ג.נ.

 
 

 בותהנדון : כתב ער
 

ערבים בזה כלפיכם לסלק כל סכום עד לסך של  על פי בקשת ____________)להלן: " המשתתפים "( אנו
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ₪ ( במילים : ארבעים אלף ₪ )  40,000

_ למתן שירותי 201921/כמפורט ) להלן :"הפרשי הצמדה "( ,וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס' _
 תכנון עבור מועצה מקומית דיר אלאסד .

 
 

מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם  אנו
הראשונה בכתב שתגיע אלינו , מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 
באופן כלשהו , או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת 

 עון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם .ומבלי לט
 
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בבת אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד , תנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל .

 
 ועד בכלל . 10/05/2019תישאר בתקופה עד ערבות זו 

 לא תענה . 10/05/2019דרישה שתגיע אלינו אחרי 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת . 10/05/2019לאחר יום 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא .
 
 
 
 

___                                                      __________________________ 
 בנק                                                                               תאריך            
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 מועצה מקומית דיר אלאסד לכבוד: 

 
 א.ג. 

 
 

 הנדון : הצעת מחיר למתן שירותי אדריכל תכנון ניהול ופיקוח עליון
 דיר אלאסד  – גני ילדים( יח' 15)עבור תכנון  

 
 

הריני מתכבד בזאת להגיש הצעת מחיר למתן שירותי אדריכל תכנון, ניהול ופיקוח עליון ,למועצה לפי 
 האמור במכרז שבנדון .

 
 ההצעה היא :___________% אחוזים מהביצוע בפועל בתוספת מע"מ .

 )במילים :___________________________________________________.(
 
 

תנאי סף מצטברים ם בזה כחלק בלתי נפרד מהצעתנו , המסמכים אשר נדרשו על ידכם בהתאם למצורפי
 ולהודעת הפרסום . להשתתפות במכרז

 
 
 
 

 בכבוד רב , 
_____________ 
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