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מועצה אזורית משגב
מכרז פומבי מס'  27/20למתן שירותי ממונה בטיחות
 .1מועצה אזורית משגב (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזאת הצעות מתן שירותי ממונה בטיחות.
 .2רשאי להשתתף במכרז יחיד או תאגיד שבמועד האחרון להגשת הצעות הינו:
א.

מחזיק בתעודות הסמכה ואישורים כמפורט להלן ,ו/או מעסיק עובד/ים שכיר/ים המחזיקים
בתעודות הסמכה ואישורים אלה:
()1

אישור כשירות תקף כממונה בטיחות כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(ממונים על הבטיחות) ,תשנ"ו .1996 -

()2

סיים בהצלחה קורס בודקי בטיחות במוסדות חינוך של מכון התקנים ו/או בוגר קורס
מנהלי בטיחות של משרד החינוך.

()3

מוסמך כממונה בטיחות אש.

()4

מוסמך כמנהל בטיחות באירועים המוניים לרבות תחת כיפת השמיים.

ב.

בעל ניסיון מצטבר של  5שנים לפחות מאז שנת  2012במתן שירותים דומים ,במהלכן העניק
שירותי ממונה בטיחות עבור  3רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או מוסדות
ממשלתיים לפחות .יובהר כי אם המציע הוא תאגיד ,על התאגיד להיות בעל הניסיון הנדרש.

ג.

הכנסותיו בשנת  2019ממתן שירותי ממונה בטיחות היו בסך שאינו נמוך מסך מצטבר של
( ₪ 700,000כולל מע"מ) .יש לצרף להצעה אישור רו"ח.

ד.

המציע או נציג מטעמו השתתף במפגש המציעים ,יש לצרף להצעה העתק חתום של פרוטוקול
מפגש המציעים.

 .3את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של ( ₪ 300שלוש מאות שקלים חדשים) שלא יוחזרו למציע.
דרכי התשלום:
א.

בתשלום מקוון .יש לבחור את האפשרות "מכרז  27/20למתן שירותי ממונה בטיחות"

ב.

אשראי/העברה בנקאית/צ'ק במשרדי אגף הכספים בטלפון  04-9902026במועצה בימים א'-ה',
בשעות  9:00עד .15:30

 .4מפגש מציעים ייערך ביום  23.12.20שעה  11:00במועצה או בזום בהתאם למצב .יודגש כי ההשתתפות
במפגש הינה חובה ובבחינת תנאי סף.
 .5ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,ע"י קבלת מסמכי המכרז לדוא"ל לאחר פנייה
בכתב לליאב לוי ,מנהל הרכש בכתובת .liav@misgav.org.il
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 .6את ההצעה על נספחיה ,ואת כל האסמכתאות ,התיעוד והמסמכים הנדרשים ,יש להגיש במסירה אישית
בלבד בתוך מעטפה חתומה לתיבת המכרזים המצויה במוקד המוניציפלי בכניסה לבניין המועצה עד
לתאריך  31.12.2020שעה  .14:00מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל
לא תידון.
 .7על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך של  5000ש"ח בתוקף עד ליום .21.3.2021
 .8שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה  .liav@misgav.org.ilוזאת עד ליום
 28.12.2020בשעה  .14:00על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל
או בטלפון  .04-9902056כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.
 .9יצוין שרכיב המחיר איננו השיקול הבלעדי ,וכי בבחינת המציעים וההצעות יינתן ניקוד גם למדד הניסיון,
התרשמות הצוות המקצועי והמלצות.
 .10על מועד פתיחת המעטפות ,תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז .המציעים רשאים להיות נוכחים
במועד פתיחת המעטפות/יוזמנו להשתתף בשיחת .ZOOM
 .11עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,וכן
לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.
 .12האמור לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על נוסח זה.
דני עברי
ראש המועצה האזורית משגב
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