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מכרז פומבי מס' 07/2017

קידום היערכות לחירום ברשויות המקומיות
(פרסום מחדש עקב דחיית מועד הגשת ההצעות ועדכון תנאי הסף)
 .1מ.א .משגב (להלן המועצה) מזמינה בזאת הצעות ,מאת מציעים
מתאימים לעבודות ליווי וחניכה לקידום ההיערכות לחירום ברשויות
המקומיות וכתיבת תיק רשותי ומענה ל"תרחישי הייחוס" ,בהתאם
לדרישות המכרז.
 .2רשאים להשתתף במכרז תאגידים אשר התאגדו ונרשמו כחוק בישראל
העומדים בתנאי הסף המצטברים הבאים:
א .בעלי מחזור פעילות של  ₪ 300,000לפחות באחת מהשנים .2016 ,2015
ב .על כל יועצי וחברי התאגיד אשר יהיו מעורבים במתן השירותים נשוא
המכרז להיות בעלי תואר ראשון או שני מוכר על ידי המוסד להשכלה
גבוהה באחד התחומים הבאים :מדעי החברה (למעט כלכלה) ,מדעי
ההתנהגות ,פסיכולוגיה ארגונית ,הנדסת תעשיית וניהול ,מנהל עסקים
עם התמחות בהתנהלות ארגונית ,ביטחון וחירום.
ג .המציע הוביל שני תהליכי ליבה המפורטים במסמכי המכרז בתחום
ההיערכות בחירום ברשויות מקומיות בארבע השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות במכרז זה; בנוסף ליווה את אחת מרשויות
אלו ביישום תהליך ליבה אחד לפחות במהלך השנתיים שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות.
ד .עיקר פעילותו של המציע הוא מול רשויות מקומיות.
ה .המציע רכש את מסמכי המכרז.
 .3מפגש מציעים יתקיים לפי צורך ,בתיאום עם מר אופיר פרטוק בדואר
אלקטרוני  .Ofirn@misgav.org.ilככל שיתקיים מפגש מציעים,
תימסר על כך הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 .4את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף הרכש במועצה ,בשעות
העבודה הרגילות ,תמורת תשלום בסך של ( ₪ 2,000אלפיים שקלים)
שלא יוחזרו בשום מקרה .ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם,
ללא תשלום ,במשרדי הרכש במועצה.
 .5בעת רכישת מסמכי המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע (שם
המציע ,טלפון ,פקס ,שם איש הקשר וכדומה).
 .6את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,יש להגיש במעטפה
סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,לתיבת המכרזים
הממוקמת בקומה ג' בלשכת ראש המועצה.
 .7המועד האחרון להגשת הצעות הוא 14/6/2017עד השעה .16.00
מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא
תידון.
 .8על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בסך ( ₪ 50,000חמישים אלף
שקלים חדשים) בתוקף עד לתאריך ,ה.10.9.2017 -
 .9עד למועד האחרון להגשת ההצעות  ,רשאית המועצה לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים
הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
 .10שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז יש להפנות בכתב בלבד לאופיר
פרטוק ,אגף מפעם גליל מערבי ,זבולון ומורדות הכרמל (למייל:
 ,)Ofirn@misgav.org.ilעד ליום .09/06/2017
 .11המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא.
 .12מובהר בזאת כי האמור במסמך זה מהווה תמצית של תנאי המכרז
ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז המפורטים גובר על האמור לעיל.
רון שני ,ראש המועצה האזורית משגב

