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 5102/51כרז מס' מ

 לביצוע עבודות הדברה בתחום המועצה
 
והיתר המועצה האזורית שדות נגב מזמינה בזאת קבלנים בעלי רישיון להדברה  .1

להגיש הצעותיהם לביצוע העבודות האמורות. קבלנים שאינם בעלי תעודת רעלים, 
 הדברה הצעותיהם לא תובאנה לדיון.

צעה ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת החתימה על ההסכם, יש לצרף לה .2
זוכה אשר יסרב לחתום על  ₪ /0002,בסכום של בתוקף לשישה חודשים, 

 ההסכם ולבצע את העבודות, יחולט סכום ערבותו.

ההצעה שתוגש על ידי הקבלן תכלול הזמנה זו וטיוטת ההסכם . המסמכים הללו  .3
 יהיו חתומים בידי מורשה החתימה של הקבלן.

לחרקים האישורים הבאים: צילום נאמן של רישיון מדביר  להצעה יש לצרף את .4
 , צילום נאמן שלבתוקף למועד ההצעהממשרד הבריאות ע"ש הקבלן ומכרסמים 

, צילום נאמן של רישיון בתוקףהיתר רעלים משרד לאיכות הסביבה  רישיון עסק, 
ליטר לכל  000הכולל מרסס מוטורי בעל מיכל של  הקבלן רכב מסחרי שבבעלות

לצורכי עבודה, העתק תעודה מרשויות מס ערך מוסף ולפיו הקבלן עוסק  פחות ה
מורשה לצורך מע"מ; אישור רשויות מס הכנסה ולפיו הקבלן מנהל פנקסי חשבונות 

שנים  4 -צילום נאמן של המלצות ואישור עבודה ברשויות דומות למעלה מ כחוק.
 לפחות.

נספחיו והמסמכים האחרים הקבלן הזוכה יחויב לחתום על ההסכם ועל כל  .0
תמורת הכנת מסמכי המכרז ישלם הקבלן סכום הכלולים במסמכי ההסכם. 

 .אשר לא יוחזרו במקרה של אי זכייה במכרז₪ //201של  

את ההצעה על כל נספחיה וכשהיא ערוכה וממולאת כנדרש יש להגיש למשרד  .6
די מזכירות מזכיר המועצה ולהכניסה לתיבת המכרזים כשהיא חתומה בחתימת עוב

עד ליום חמישי ח' המועצה ולהכניסה לתיבת המכרזים  תיש להגיש למשרד מזכיר
 //:51בשעה  40102/51באייר תשע"ז 

מחירי העבודות לא יהיו צמודים למדד כלשהו ויישארו קבועים וללא כל שינוי עד  .7
 לתום תקופת ההסכם.

ידוע לקבלן והוא מסכים לכך, כי בבואה לדון בהצעות המשתתפים במכרז, רשאית  .8
המועצה להביא בחשבון את הדברים הבאים: כישוריו, ויתקו וניסיונו הקודם של כל 
משתתף בעבודות מהסוג הנדרש במכרז זה; ניסיון חיובי או שלילי לגבי הקבלן 

לרשויות וגורמים אחרים; בעת מתן שירותים בידי הקבלן למועצה עצמה ו/או 
איתנותו הפיננסית של הקבלן. המועצה רשאית לדרוש מהקבלן בכל עת וגם לאחר 
פתיחת תיבת המכרזים אישורים, תעודות, המלצות ואסמכתאות שונות, לפי שיקול 
דעתה הבלעדי של המועצה, לעניין הכישורים, הניסיון, הוותק והאיתנות הפיננסית 

מחויבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל  הצעה  של הקבלן. המועצה אינה
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שהיא ובבואה לדון בהצעה היא רשאית להביא בחשבון כשלון, או ניסיון שלילי של 
 המועצה או של גורמים אחרים עם משתתף במכרז.

קבלן תושב המועצה או מי שעסקו נמצא בתחומי תועדף הצעתו של  .9
לעומת ההצעה הטובה  1% , ככל שהצעתו אינה גבוהה ביותר מאשרהמועצה

 ביותר של קבלן שאינו תושב המקום

 //:52בשעה  2/04051חמישי כד' ניסן תשע"ז יום ייערך  חובה סיור קבלנים .10
 .מנהל מחלקת שפ"ע יציאה ממשרד

 
המועצה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. וכן היא  .11

 רשאית לפצל את המכרז בין מספר מציעים.

 בכבוד רב,                          
                          

 תמיר עידאן                        
  ראש המועצה האזורית         

 שדות נגב


