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מועצה אזורית משגב
מכרז מס' 11/20

למתן שירותי ייעוץ ותכ ון
בתחום בטיחות אש להג ת יישובים
מועצה אזורית משגב )להלן " -המועצה"( ,מזמי ה מועמדים מתאימים להציע הצעות למתן
שירותי ייעוץ ותכ ון בתחום בטיחות אש להג ת יישובים.
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רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק ותן שירותים העו ה על כל
א.
הכישורים והת אים המפורטים שהי ם בבחי ת ת אי סף להשתתפות במכרז,
ובכלל זה גם אלה :המציע הוא יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל .המציע
עצמו או המיועד מטעם התאגיד הוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות או תעודת
ה דסאי מוסמך ,ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל ,באחד
מהמקצועות הבאים :מקצועות הה דסה והה דסאים ,אדריכלות ,גיאוגרפיה,
תכ ון ערים ,מדעי הטבע והסביבה )אקולוגיה ,ביולוגיה ,סביבה ,אגרו ומיה
וכו'( .המציע או המיועד הוא בעל יסיון מוכח של שלוש ש ים לפחות במתן
שירותי ייעוץ ותכ ון בתחום בטיחות אש ,במהלך חמש הש ים האחרו ות
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
שאלות הבהרה יתן להפ ות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרו י:
 .navot@misgav.org.ilעל המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי
ה מען בטלפון  .04-9902024המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הי ו  25/6/20בשעה
 14:00כל שאלה שתגיע לאחר מועד זה לא תיע ה.
על המציע לצרף להצעתו ערבות ב קאית אוטו ומית ,מקורית ,תקפה על סך של 5,000
ש"ח בתוקף עד ליום  1/10/20בהתאם לדרישות המכרז.
המעו יין להשתתף במכרז דרש לשלם דמי השתתפות בסך של ) ₪ 300שלוש מאות
שקלים חדשים( שלא יוחזרו למציע ,יתן לרכוש באמצעות אשראי/העברה ב קאית
במשרדי אגף הכספים בטלפון  04-9902026במועצה בימים א'-ה' ,בשעות  9:00עד .15:30
ההצעות לרבות כל ה ספחים ה דרשים יוגשו במסירה יד ית עד יום  30/6/20בשעה
 15:00בתיבת המכרזים בלשכת מ כ"ל המועצה .על המעטפה ייכתב שם המכרז ומספרו
בלבד.
הודעה על מועד פתיחת ההצעות תשלח לכל המציעים באמצעות דואר אלקטרו י .כל
מגיש הצעה רשאי להשתתף בפתיחת המכרז.
עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות ,וכן לש ות מועדים ות אים אחרים ה וגעים למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.
המועצה תהיה רשאי לבטל הליך זה כולו ,או חלקו ,מכל ימוק סביר שהוא ,לרבות אם
מצא כי המועצה עלולה שלא לקבל לידיה את התקציב הדרוש לביצוע העבודות ממשרד
הביטחון.
האמור לעיל מהווה תמצית ת אי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על
וסח זה.

ד י עברי
ראש המועצה אזורית משגב
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