מכרז מס' 1/61/
למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה בתחומי המועצה האזורית "תמר"
.1

המועצה האזורית "תמר" (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים של
קצין בטיחות בתעבורה במועצה ,בעל הסמכה מטעם משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים ,הכל בהתאם למפורט להלן ,בדברי ההסבר ובנוסח החוזה (להלן:
"השירות6ים") .השירותים ינתנו בהיקף של כ 3-ימי עבודה בשבוע ,או כפי שייקבע על ידי
המועצה מעת לעת .על המציע להציע במסגרת הצעתו למכרז את קצין הבטיחות בתעבורה
אשר יעסוק מטעמו במתן השירותים למועצה (להלן" :קצין הבטיחות") .המציע רשאי
להציע יותר ממועמד אחד מטעמו לתפקיד קצין הבטיחות ,ובמקרה כאמור תבחן
המועצה את כל המועמדים המוצעים ותבחר מביניהם את המועמד הרצוי לה.

.2

רשאים לגשת למכרז מציעים העומדים במועד הגשת הצעתם בתנאי הסף הבאים:
.2.1

המציע הנו תאגיד הרשום בישראל בעל רישיון כמשרד קצין בטיחות בתעבורה;

.2.2

לקצין הבטיחות המועסק על ידי המציע כתב הסמכה לתפקיד קצין בטיחות
בתעבורה מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

.2.3

לקצין הבטיחות מטעם המציע רישיון נהיגה תקף בדרגה  Dלפחות;

.2.2

לקצין הבטיחות מטעם המציע ניסיון מוכח כקצין בטיחות בתעבורה ברשויות
מקומיות וזאת במשך  3שנים לפחות ,מתוך  5השנים שקדמו למועד הגשת
ההצעה;

.2.5

למציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – ;1791

.2.1

למציע כל רישיון ו/או היתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירות
ו/או לצורך מילוי התחייבויות נותן השירות על פי תנאי החוזה.

.3

ההצעות תדורגנה על פי מחירן בלבד ,אולם הזכייה וההתקשרות עם בעל ההצעה הזולה
במכרז יותנו בהצגת קצין הבטיחות מטעם המציע ,העומד בדרישות הקבועות בהוראות
המכרז ,אשר ירואיין ויאושר על ידי המועצה .לפיכך ,על המציע לצרף להצעתו קורות
חיים ותעודות המעידות על עמידתו של קצין הבטיחות מטעמו (היה וההצעה תזכה
במכרז) בתנאי הסף המפורטים בסעיפים  2.2-2.2לעיל.

.2

את חוברת המכרז ,לרבות טופס להגשת ההצעות ונוסח החוזה שיחתם עם המציע הזוכה,
ניתן לרכוש בגזברות המועצה ,בבניין המועצה בנווה זהר ,בימים א'  -ה' בין השעות
 ,07:00-15:00תמורת  250ש"ח (שלא יוחזרו בכל מקרה).

.5

המציע יגיש את הצעתו לתמורה החודשית שידרוש בגין מתן שירותים (לא כולל מע"מ).

.1

את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שבחוברת המכרז בצירוף האישורים והמסמכים
המפורטים שם ,במעטפה סגורה ועליה ציון מס' המכרז וזאת עד ליום 11.12.11

.9

בשעה  ,12.00לתיבת המכרזים שבבניין המועצה בנווה זוהר .יש להגיש את מסמכי
המכרז כשהם חתומים בתחתית כל עמוד ,לרבות החוזה המצורף כמסמך  3למסמכי
המכרז ויתר המסמכים כמפורט בטופס ההצעה .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד
מועד זה ,מסיבה כלשהי ,לא תידון.

.1

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע
סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או באם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו
של סעיף כלשהו ,על המציע להפנות בכתב את שאלותיו לנציג המועצה ,אוריאל צבי,
 uriel@ma-tamar.co.ilאו בפקס שמספרו  ,01-1111112עד לא
בדואר אלקטרוני
יאוחר מיום  ,61.11.1/בשעה .1/:11

.7

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן
שומרת המועצה על זכותה לנהל משא-ומתן עם מי מהמציעים אשר הצעותיהם תמצאנה
מתאימות.

.10

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד .הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו
המופיעים בחוזה וביתר מסמכי המכרז.

דב ליטבינוף
ראש המועצה

