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טופס בקשת הצעת מחיר מספק
א.ג.נ,

הנדון :הצעת מחיר
מועצה מקומית חריש מעוניינת לקבל הצעת מחיר בנושא שבנדון לפי הרשימה המצ"ב ( 2דפים כולל דף
זה):
תנאים כללים:











המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ,או אף אחת מההצעות
הכמות המפורטת לעיל הינה הערכה בלבד והתשלום בפועל יהיה בהתאם לכמות שהוזמנה
וסופקה בפועל.
הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד לא כולל מע"מ.
המועצה אינה מתחייבת על היקף השירות אשר כלול בהעתק החוזה ,המצורף להוראות אלו ,והיא
רשאית לנהל משא ומתן עם החברה הזוכה ,ובהסכמתה להגדיל את היקף העבודה.
מועצה מקומית חריש שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה בהתאם
לשיקול דעתה.
תנאי תשלום  :שוטף  45+מיום קבלת החשבונית בהנהלת החשבונות של המועצה.
מועד הביצוע על פי צו התחלת עבודה.
טופס שיהיו בו שינויים או תיקונים בחישוב ,מחלקת רכש רשאית לפסול בלי הודעה על כך.
תוקף ההצעה והמחירים בה תקפים עד למשך  90יום ,מיום ההגשה.
מבלי לפגוע בזכויות הנ"ל -ט.ל.ח

הצעת המחיר תוגש על גבי מסמך חתום זה לא יאוחר מהתאריך  10.8.17בשעה  . 12:00לאחר
התאריך והשעה הנ"ל לא תתקבלנה הצעות.
כל הצעות המחיר יישלחו למייל rotem@harish.muni.il
ניתן למסור את ההצעה בצירוף מסמך זה במעטפה סגורה בציון הנושא על המעטפה ל :מועצה
מקומית חריש ,מחלקת רכש ולוגיסטיקה ,רחוב גפן  , 78חריש .פניות לבירור בקשר למסמך או
לבירור פרטים הקשורים בהתקשרות ייעשה בכתב למייל המצוין מעלה בלבד.

הערות:
 .1כל ניגוד עניינים בין הספק לבין המועצה יפורט בהצעת מחיר זו.
 .2ללא הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה של המועצה שהם הגזבר ,ראש
המועצה והחשב המלווה לא ניתן יהיה לספק את הטובין/שירותים האמורים בהצעת
המחיר הזו.

פנייה לקבלת הצעות מחיר למתן שדרוג ,שיפוץ ותחזוקת מוסדות חינוך וציבור
.1כללי
מועצה מקומית חריש פונה בזאת לביצוע עבודות אחזקה שוטפת ,שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך
ומבני ציבור בתחומה המוניציפאלי של המועצה חריש ,וזאת על-פי הכללים הבאים:
א.
ב.

העבודות בפועל יבוצעו על-פי הזמנות עבודה פרטניות ו/או לפי קריאה שיימסרו מעת לעת
מידי מועצה מקומית חריש למציע שיוכרז כזוכה בהליך זה ,בהתאם לשיקול דעתה של
הרשות.
המועצה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בין אם ממגבלת תקציב ובין אם
משיקולים אחרים להפסיק ו/או לעצור את מהלך ביצוע העבודה ו/או לבצע עבודה חלקית
ו/או לבצע עבודה בחלקים ובמקטעים בזמנים שונים ו/או להתקשר עם קבלנים אחרים לצורך
ביצוע עבודה ו/או פרויקט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או
תביעה ו/או תלונה בהקשר לכך.
 .2תקופת התקשרות

תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה למשך תקופה של עד  12חודשים מתוכם ה 6-חודשים הינם
לתקופת ניסיון .למועצה בלבד תהא הזכות (האופציה) להודיע על הארכת ההתקשרות לתקופה
נוספת של עד  12חודשים בכל פעם ,עד למקסימום של ( 24עשרים וארבע) חודשים (תקופת
ההתקשרות בתוספת תקופות הארכה) וזאת בהודעה בכתב ומראש לקבלן של לפחות  60יום לפני
תום ההסכם – ובמקרה שכזה ימשיך ההסכם להתקיים גם במשך כל תקופת האופציה.
 .3תנאי הסף
א.
ב.
ג.

ד.

על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של שנתיים ( )2לפחות בביצוע עבודות שיפוצים ו/או
אחזקה של מבנים עבור גופים ציבוריים ,בין השנים  2013עד ( 2016כלומר ,בשלוש השנים
האחרונות).
המציע הנו קבלן מורשה כדין לביצוע עבודות בנייה בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים
עבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט( 1969-להלן" :חוק רישום קבלנים") ,והנו בעל סיווג
קבלני בענפים (100ג)( )1או (131א)( )1כולל אישורים לעבודה בגובה.
ההצעה תהיה לפי אחוז הנחה על מחיר שעת עבודה פועל בניין פשוט סעיף 60.010.0020
ממחירון "דקל" שיפוצים ,התקף ליום זה בסך של  ₪ 75לשעה לא כולל מע"מ .הצעת
המחיר לשעת עבודה תכלול רכב +נייד +ציוד וכלי עבודה ובכלל ציוד להחלפת אביזרים
בגובה.
הפעלה של המציע הזוכה לפי קריאה עד  100שעות חודשיות כל תוספת תתומחר מראש
ותקבל אישור של מנהל אגף שפ"ע וגזבר המועצה.
ציוד וחומרים ינופקו על ידי המועצה ,ציוד וחומרים שאינם מונפקים על ידי המועצה
יסופקו על יעדי הקבלן והתמורה בגינם תבוצע על ידי ניתוח מחירים שיאושר על ידי מנהל
אגף שפ"ע.

 .4סיווג הקריאות:
תוך שעתיים מפתיחת הקריאה -התייצבות לעבודות שיוגדרו כחירום על ידי מהנדס המועצה:
•
•

תיקון מבנה שהוא בחזקת סכנה מידית לשוהים בו ו/או סביבו
כל תקלה שתוגדר כחירום על ידי מהנדס המועצה.

קריאה רגילה-


קריאות לביצוע תיקון תקלות שתתקבלנה עד השעה  11:00בבוקר תטופלנה עד סוף יום
העבודה.



קריאות שתתקבלנה לאחר השעה  11:00בבוקר תטופלנה עד לסיום יום העבודה
שלמחרת.

יזום -בתיאום לו"ז עם הקבלן כגון שיפוצים ותיקונים המצריך לו"ז ארוך.

יש לצרף להצעת מחיר זו קורות חיים ,פרופיל חברה וממליצים -חובה

פרטי המציע:
שם המציע/חברה________________________ :
כתובת________________________________ :
טלפון +נייד____________________________:

____________________________

אימייל_______________________________ :
חתימת המציע__________________________ :
חותמת המציע__________________________ :

בברכה,
רו"ח מליחי רותם
מנהלת מחלקת רכש

