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מועצה אזורית משגב
מכרז פומבי מס' 03/22
שירותי ליווי אבטחה ושירותי רפואה לטיולים ופעילויות חוץ בית ספריות
 .1מועצה אזורית משגב (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזאת הצעות שירותי ליווי אבטחה ושירותי רפואה
לטיולים ופעילויות חוץ בית ספריות.
 .2רשאי להשתתף במכרז יחיד או תאגיד (להלן" :המציע") העונה על התנאים המצטברים הבאים:
א.

רשיונות:
א 1.רישיון בתוקף ,על שם המציע ,לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים
פרטיים ושירותי שמירה תשל''ב  ,1972-וזאת מאז שנת  2018ועד למועד הגשת ההצעות במכרז
ברציפות.
א 2.רישיון מיוחד ,תקף על שם המציע בלבד ,לפי חוק כלי ירייה תש''ט .1949-
א 3.רישיון בתוקף מטעם משרד התמ"ת לפעול כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים
על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו – .1996

ב.

הינו בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש שנים לפחות במשך חמש השנים האחרונות במתן שירותי
אבטחה ורפואה לטיולים ופעילות חוץ בית ספרית בהיקף כספי מצטבר של  ₪ 300,000לשנה
לפחות .יש לצרף אישור רו"ח בדבר ההיקף הכספי של הפעילות.

ג.

המציע ו/או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות על הפרת חוקי העבודה כמפורט
בנספח ה' ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות –במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפו
שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

ד.

בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה לא הוטלו על המציע ו/או או על בעל זיקה אליו
עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה ,כמפורט בנספח ה'.

 .3את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש באמצעות אתר המועצה>שרות לתושב>תשלומים מקוונים או באמצעות אשראי/העברה
בנקאית/צ'ק במשרדי אגף הכספים בטלפון  04-9902026במועצה בימים א'-ה' ,בשעות  9:00עד ,15:30
תמורת תשלום בסך של ( ₪ 300שלוש מאות שקלים חדשים) שלא יוחזרו למציע.
 .4ניתן 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
 .5ביום  20/01/2022ייערך מפגש מציעים .בשל משבר הקורונה ונוכח הכללים למניעת התקהלויות ,ייערך
המפגש בדרך של היוועדות חזותית (כגון ,)ZOOMמפגש זה הינו חובה!
 .6את ההצעות יש להגיש עד ליום  02/02/2022בשעה  12:00במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים במוקד
המוניציפלי בכניסה לבניין המועצה (קומה ג') .מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה
הנקובים לעיל לא תידון.
 .7על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך של  7500ש"ח בתוקף עד ליום .02/05/2022
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 .8שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה  .liav@misgav.org.ilוזאת עד ליום
 26/01/2022בשעה  .12:00על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל
או בטלפון  .04-9902056כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.
 .9על מועד פתיחת המעטפות ,תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז .המציעים רשאים להיות נוכחים
במועד פתיחת המעטפות/יוזמנו להשתתף בשיחת .ZOOM
 .10עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,וכן
לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.
 .11האמור לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על נוסח זה.
דני עברי
ראש המועצה האזורית משגב
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