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 מציעים רשימת לערוך המועצה כוונת בדבר פומבית הודעה

 לביצוע, מציעים מאגר להקים ברצונה כי להודיע בזאת מתכבדת טבעון בסמת המקומית המועצה

 :שלהלן בתחומים, או אספקת טובין במכרזי זוטא עבודה

 תחומי עיסוק לספר קבלנים מחלקה מס"ד

 שיפוציםוללי כ -עבודות בניה הנדסה/ תחזוקה 1

 תיקון כבישים ומדרכות -עבודות סלילה הנדסה/ תחזוקה 2

 קבלנים עבודות -עבודות עפר ופיתוח הנדסה/ תחזוקה 3

 הקמה וטיפול במערכות -ותיעולעבודות ניקוז  הנדסה/ תחזוקה 4

 מבנים -עבודות חשמל הנדסה/ תחזוקה 5

 תאורת רחובות -עבודות חשמל הנדסה/ תחזוקה 6

 התקנה וטיפול במערכות אנרגיה מתחדשת -עבודות חשמל הנדסה/ תחזוקה 7

 עבודות מיזוג אוויר כולל תחזוקה הנדסה/ תחזוקה 8

 מתקיני מצלמות אבטחה הנדסה/ תחזוקה 9

 עבודות גידור ומסגרות מעקות הנדסה/ תחזוקה 10

 עבודות איטום וזיפות הנדסה/ תחזוקה 11

 מתקיני ובודקי מערכות גז  הנדסה/ תחזוקה 12

 עבודות אלומיניום )חלונות וכד'( הנדסה/ תחזוקה 13

 יצור חלקי מבנים מעץ בכלל זה דלתות מסוגים שונים הנדסה/ תחזוקה 14

 אספקת מבנים יבילים הנדסה/ תחזוקה 15

 קידוחי קרקע לסקרי קרקע הנדסה/ תחזוקה 16

 מעבדות לסקרי קרקע הנדסה/ תחזוקה 17

 מעבדות לבדיקת מבנים הנדסה/ תחזוקה 18

 קבלנים להכנת שלטים בזה גם שילוט רחובות ומספור בתים -שילוט הנדסה/ תחזוקה 19

 קבלנים לעבודות תמרור וסימון -דרכיםמרור וסימון ת הנדסה/ תחזוקה 20

 עודי/ מתכתיכל הסוגים בזה גם ריהוט י -אספקת ריהוט הנדסה/ תחזוקה 21

 אספקת מתקני משחקים/כושר לפארקים וגני ילדים הנדסה/ תחזוקה 22

      

 כל הסוגים כולל מכולות  -אספקת כלי אצירה לפסולת הנדסה/ תחזוקה 23

 שרותי טרקטור מעמיס הנדסה/ תחזוקה 24

 הנדסה/ תחזוקה 25
פינוי אשפה, הובלה במיכל, הובלה כללית, שרותי  -שרותי משאית

 מנוף/ מנוף עם סל

 ביוביות -קבלני משאיות שאיבה הנדסה/ תחזוקה 26

 שרותי ריסוס והדברת מזיקים הנדסה/ תחזוקה 27

      

 כללי -עבודות -גינון הנדסה/ תחזוקה 28

 גיזום עצים בגובה -עבודות -גינון הנדסה/ תחזוקה 29

 העתקת עצים לשימור -עבודות  -גינון הנדסה/ תחזוקה 30

 אספקת ציוד השקיה וגינון -גינון הנדסה/ תחזוקה 31

 תיקוני כלי גינון קטנים -גינון הנדסה/ תחזוקה 32
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 סולר -אספקת דלקים אספקה 33

 בנזין -אספקת דלקים אספקה 34

 אספקה 35
שמנים, צמיגים, מסננים, מברשות  -אספקת חלקי רכב רגיל ומשא

 למטאטא רחובות וכד'

 שירותי מוסך אספקה 36

      

 חומרים למעבדות חינוך 37

 משחקים -ציוד לגני ילדים חינוך 38

 חינוך 39
חדרי הכלה, הקמת מתחמים מיוחדים לפי דרישות משרד החינוך ]

 מרחבי למידה וכד'[

      

 שרותי הסעות בזה אוטובוסים והסעות מיוחדות כללי 40

 שרותי שמירה ואבטחה כללי 41

 שרותי ניקיון כללי 42

 שרותי כח אדם כללי 43

      

 ציוד היקפי למשרד כללי 44

 אספקת מחשבים מערכות מידע ותוכנות בכלל זה מדפסות ודיו כללי 45

 כלי כתיבה וציוד משרדי כללי 46

 חומרי ניקיון ונייר כללי 47

      

 אספקת מזון  והסעדה )קיטרינג( ומסעדות כללי 48

      

 אחר ] כל נושא שלא נכלל מעלה, יש לציין את פירוט השרות שינתן[ כללי 50
 

 לוועדת בקשה להגיש, ל"הנ מהתקשרויות יותר או אחד לסוג במאגר להיכלל המעוניין על

 המוזכרים והאישורים המסמכים את לה ולצרף טבעון בסמת המקומית במועצה ההתקשרויות

 .זו בהודעה

 .המועצה במזכירות או המועצה של האינטרנט באתר למצוא ניתן מהבקשה עותק

 ירת המועצהכהאיה חטיב מזגב' נ לידי 30.7.2020 ליום עד להגיש יש במאגר להיכלל הבקשות את

 לכתובת רשום בדואר או ( 14:00 ועד 08:30 משעה', ה עד' א ימים) המועצה של הפעילות בשעות

 nehaya@bosmat.org.il ,, או לכתובות הדוא"ל ל"הנ למועד עד נהתתקבל כי ובתנאי המועצה

  MB 7אחד שגודלו לא יעלה על  PDFכאשר כל הפרטים הנדרשים מאוגדים לקובץ 
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 :למאגר לצירוף כלליים סף תנאי

אדם פרטי אחד אזרח ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות הרשומה כדין  .1

 בישראל(.

א חברה רשומה או שותפות רשומה, תצרף לבקשתה תעודת התאגדות מציע שהו (א)

 מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של התאגיד.ורשימה של 

לבקשה של כל תאגיד או שותפות יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד או  (ב)

 השותפות המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם השותפות או התאגיד.

הינו בעל כושר ואיתנות פיננסית המסוגלים לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות הכרוכות בביצוע  .2

 רות.השי

 עמידה להוכחת. 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בדרישות עומד המציע .3

 חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תוקף בר אישור להצעה לצרף יש זה בתנאי

 .1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות

 המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ. המציע יצרף תעודת עוסק מורשה. .4

 המציע יצרף אישור ניכוי מס במקור. .5

השירות המבוקש  יהיה אחראי למתןככל שמדובר בתאגיד יש לציין את שם בעל התפקיד ש .6

 למועצה בטופס הבקשה. תנאי הסף שלהלן ייבחנו ביחס לבעל תפקיד זה.

ואם מדובר של נותן השרות בפועל המציע יצרף קורות חיים בסוגי שרות ככל שרלוונטי  .7

 בתאגיד יש לצרף גם פרופיל חברה.

 המציע יצרף המלצות. .8

 

 :לתחומים שוניםספציפיים תנאי סף 

המציע או נותן השרות מטעמו יחזיקו רת מזיקים, תחומים: חשמל, מערכות גז, ריסוס והדבל .1

 .שיוןייש לצרף העתק ר -שיון תקף לביצוע העבודותיבר

כל אספקת הטובין תעשה רק מעסקים בעלי רשיון עסק בזה גם רשיון להובלה של הטובין  .2

 בדגש על דלקים, ומזון ככל שאלה מסופקים במועצה  ולא בבית העסק.

 

 :הבהרות

 נוהלי פי על תיעשה במאגר הכלולים למציעים והפנייה השירות הזמנת, המאגר ניהול .1

 .פנים משרד נוהל והוראות הרלוונטית החקיקה, המועצה

 מתאימים, במועצה ההתקשרויות וועדת ידי על, יימצאו אשר מציעים רק ייכללו במאגר .2

 .הנדרשים והאישורים המסמכים כל את והגישו לעיל המפורטים הסף בתנאי ועומדים
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, פרטים, במאגר להיכלל המבקשים מהמציעים לדרוש רשאית תהיה ההתקשרויות וועדת .3

  .התרשמות לצורך אישי לריאיון לזמנם ואף מסמכים, אישורים, הבהרות

מובהר כי ככל שמציע לא המציא ביחד עם בקשתו אישור ומסמך המצוין בדרישות הסף  .4

שצויינו לעיל, תהייה וועדת ההתקשרויות רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 א אישור או מסמך זה.לדרוש מהמציע להמצי

 עמו קודם ניסיון בשל ,מהמאגר להסירו או, במאגר מציע לכלול לא להחליט רשאית המועצה .5

 בתנאי עמידה אי או חוזה הפרת זה בכלל .אחרת מקומית או ממשלתית רשות של ניסיונה או

 .הסף

 .בשנה פעם הפחות ולכל המועצה לפרסומי בהתאם לעת מעת תעודכן המציעים רשימת .6

 בכל המועצה את לעדכן, מכן לאחר אם ובין במאגר נכללו טרם אם בין, נדרשים המציעים .7

 .הסף בתנאי עמידתם אי או בפרטיהם שינוי

 אינו ששמו מקצוע איש עם מסוים שירות מתן לצורך להתקשר זכותה על שומרת המועצה .8

 .המועצה של ההתקשרויות וועדת והחלטות הנוהל להוראות בכפוף, במאגר כלול

 . מעביד עובד יחסי יתקיימו לא המציעים לבין המועצה בין .9

 החלטה תינתן, במאגר שייכלל לאחר אלא, זו הודעה מכוח עבודה כל לבצע רשאי אינו מציע .10

 הרשאה של לקיומה ובכפוף עבודה הזמנת הנפקת או/ו חוזה על חתימה, עמו התקשרות על

 .תקציבית
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