אגף הנדסה ,אחזקה ותשתיות

מכרז פומבי מס' 30/2020

שירותי ניהול פרויקטים
תכנון ,ניהול תכנון ,תיאום ,ניהול ביצוע ופיקוח
להרחבת ישובים בתחום המועצה האזורית משגב
 .1מ.א .משגב (להלן המועצה) מזמינה בזאת הצעות ,מאת מציעים מתאימים שירותי ניהול פרויקטים
תכנון ,ניהול תכנון ,תיאום ,ניהול ביצוע ופיקוח להרחבת ישובים בתחום המועצה האזורית משגב.
 .2תקופת ההתקשרות :שלוש שנים ממועד חתימת הסכם מסגרת ע"י המועצה .תינתן אפשרות למימוש זכות ברירה
להארכת הסכם המסגרת לעד שנתיים נוספות (שנה אחת בכל פעם) כך שההתקשרות הכוללת לא תחרוג מ60 -
חודשים בסך הכל.
 .3מפגש מציעים יתקיים ביום :ד'  02/12/2020בשעה  14:00באמצעות תוכנת ה .ZOOMמציע המעוניין להשתתף
במפגש המציעים יעביר למועצה את פרטיו המלאים (שם ,טלפון ,כתובת דוא"ל וכד').
את הפרטים יש לשלוח לכתובת דוא"ל moshe@misgav.org.il :עד ליום  01.12.2020בשעה .14:00
מציע שיגיש הצעה בלא שנציג מטעמו נוכח במפגש המציעים  -הצעתו תיפסל.
 .4את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף ההנדסה במועצה ,בשעות העבודה הרגילות ,תמורת תשלום בסך של
 ₪ 1,000שלא יוחזרו בשום מקרה .ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי המועצה.
 .5בעת רכישת מסמכי המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע (שם המציע ,טלפון ,פקס ,כתובת דוא"ל ,שם
איש הקשר וכדומה).
 .6את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה ולהכניסה לתיבת המכרזים אשר תוצב בקומה ג',
בניין מ.א .משגב (לשכת ראש המועצה) ,לא יאוחר מתאריך  22/12/2020בשעה .16:00
 .7המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .8עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,וכן
לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
 .9שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז יש להפנות בכתב בלבד לתומר לוין  ,מנהל אגף הנדסה (מס' פקס
 ,04-9902397מייל –  ) tomer@misgav,org.ilעד ליום  14/12/2020בשעה .14:00
 .10מובהר בזאת כי האמור במסמך זה מהווה תמצית של תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז
המפורטים גובר על האמור לעיל.
דני עברי
ראש המועצה האזורית משגב
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