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 לכבוד,

 

__________ 

 

לניהול ופיקוח על עבודות הקמת תשתיות בשכונת חילף מזרח בקשה להצעת מחיר הנדון: 
 .ונספחים להם 6+7כבישים 

 שלום רב,

לידיה מאת משרד הבינוי והשיכון את האחריות לביצוע המועצה המקומית בסמת טבעון קיבלה 
, גנים בשלב א הכנות של תשתיות עירוניות בזה כבישים וקירות תמך, ניקוז, ביוב ומים, תאורה

, על פי תכנון שנעשה בהנהלת ופארקים וכן תיאום עם גופים חיצוניים )חח"י, בזק, רט"ג ואחרים(
  ישירות עבור משרד השיכון. TMRחברת 

)בכלל זה סיוע בעריכת המכרזים להפעלת קבלנים( מועצה לפיכך מבקשת הצעות מחיר לניהול ה
 ופיקוח צמוד על העבודות לשני השלבים.

הפסקה לצורך אפשור עבודת גורמי חוץ  םהעבודות בכללותן יעשו בשני שלבים עיקריים שביניה
ונות ובדיקות תקופתיות בעת )חח"י, בזק(, על מנהל הפרויקט והמפקח להיות זמינים לישיבות ש

 מצאותם בשטח באופן עקבי.יההפסקה אם כי לא נדרשת ה

 חלוקת העבודות תהיה:

מצעים  והכנות לתאורה רחובות וחשמל,בזק,... , ניקוז,+ מים  הקמת קירות תמך, ביוב –שלב א' 
תחנת צ"פים בין היתר לצורכי הצבה של לדרכים קירות גדר לשטחי ציבור, עבודות עפר בש

 טרנספורמציה.

 שלב ב ביצוע שאר התשתיות מדרכות,תאורה, והשלמת סלילה.

 עבודות של: חח"י, בזק, כבלים ועוד  -הפסקה

מערכות תאורת רחובות השלמת מצעים, אספלט, מדרכות פיתוח  השלמת העבודות בזה  –שלב ב' 
 י המגרשים.שצ"פים ועוד. יתכן כי בשלב זה כבר יתחילו בשטח עבודות בניה של רוכש
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 הצעת המחיר:

נבקש לקבל את הצעת המחיר באחוזים מעלות העבודות )עלות עבודות ללא מע"מ ועלות ניהול 
 20-ופיקוח ללא מע"מ( עלות העבודות המשוערת, טרם מכרז, ללא מע"מ לשני השלבים היא כ

נבקש מע"מ מתוך זה.ללא ₪ מיליון  10-כרגע הועברה למועצה התחייבות כספית על כ₪. מיליון 
 מע"מ.כולל לקבל הצעת מחיר לניהול:  % __________ מעלות העבודות 

 מע"מ. כוללנבקש לקבל הצעת מחיר לפיקוח צמוד:  % __________ מעלות העבודות 

 ניתן להציע הצעה לשני הדברים או רק לאחד מהם, אין להציע סכום כולל לשתי העבודות.

 לעבודה אחת מהשתיים גם אם הציע לשתי העבודות.הרשות רשאית לבחור מציע רק 

 כולל מע"מ .₪ מליון  10-עלות הביצוע בעבודה בשלב א כ

 :תנאי סף

נציין כי על המציע להיות רשום במאגר היועצים של הרשות, ניתן לקבל מסמכים לצורך הרשמה 
לעמוד בתנאיו אצל מהנדס המועצה.  כמו כן המשרד המממן הוא משרד הבינוי והשיכון לכן יש 

 לעבודה זו.

על מנהל הפרויקט על המועסקים בעבודות בפועל להיות בעלי רישיון מתאים לעבודות מסוג זה,
פרויקטים  ומהנדס רשוי בתחבורה,בנוסף לכך עבד וניהל בהנדסה אזרחית להיות בעל תואר 

השנים   3-ולגודלן. וכן ניסיון מתאים בהשנים האחרונות  3-בכבישים באפן אישי  לפחות ב
 האחרונות של ניהול ו/או פיקוח על עבודות מסוג זה ובסדרי גודל כאלו.

ככל שאין המציע עצמו )במקרה של עוסק מורשה שרשום במאגר הרשות( מבצע את העבודות יש 
, רשיונות תעודות ואינו מוכר למועצה מעבדות קודמות במידה ,לצרף להצעה קורות חיים

 בפועל.והמלצות של מבצעי העבודות 

הביצוע*  התקדמות עבודותלהצעת המחיר* בהתאם תשלום חודשי תנאי התשלום הצפויים הם:  
יום מיום  60כל התשלומים יעשו עד  נוספים ישולמו כתשלום סופי בסוף שלב העבודה. 20%. 80%

 אישור החשבון על ידי המועצה ועל ידי משרד הבינוי והשיכון.

ובמידה ויש  16/02/2022במעטפה סגורה עד ליום ____"מ והצעות מחיר יש להחזיר לחרצוי שה
 gzbidat@gmail.comקושי במסירה פיזית מותר לשלוח את ההצעה למיל:
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 בכבוד רב

 ג'מאל זבידאת

 מהנדס המועצה
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