מועצה מקומית דיר חנא
מכרז מס' 84 /3102
עבודת הסעות לתלמידי חינוך מיוחד וחינוך רגיל לשנה"ל תשע"א
 .1המועצה המקומית דיר חנא מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות בשיטת המעטפה הסגורה
לצרכי ביצוע עבודות של שירותי הסעות לתלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל
ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנה"ל התשע"ד ( ,)3102-3102הכל בהתאם לדרישות
משרד החינוך ובהתבסס על הנוסח הרלוונטי האחרון אשר פורסם ע"י משרד החינוך .
 .2על המציעים לעמוד בכל הדרישות והנתונים כפי שאלה מופיעים בנוסח המכרז הפומבי אשר
הוציא משרד החינוך (המכרז לדוגמא לשנת  3102ושלהלן ייקרא":המכרז הבסיסי") ואשר
מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז האמור וכן בדף הביאורים המצ"ב אשר הוכן ע"י
המועצה המקומית דיר חנא.
 .3מבלי להפחית מדרישות המכרז ,והמצורף אליו ,והכל בכפוף לדף ההסברים והביאורים על
המציעים לעמוד בכל הדרישות אשר נדרשו במסגרת המכרז הבסיסי וכן בדף הביאורים ללא
יוצא מן הכלל.
 .4על כל מציע לצרף להצעתו את האישורים ,ההצהרות והמסמכים ולעמוד בכל הדרישות אשר
נדרשו בגוף המכרז הבסיסי של משרד החינוך ובדף הביאורים המצורף ללא יוצא מן הכלל,
בנוסף לערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחיר לצרכן ע"ס ( ₪ 21,111ולא באחוזים
מההצעה כפי שנדרש במכרז הבסיסי) לפירעון בהתראה של עד  7ימים אשר תהיה בתוקף
עד ולא מוקדם מ 1/00/3102 -הכל בהתאם לנוסח המופיע במכרז הבסיסי ולמעט לעניין
הסכום כאמור לעיל .למען הנוחות ,המדד היסודי לעניין אותה הערבות הוא המדד של חודש
 .3/3102מציע אשר לא יפעל כאמור ו/או באם הנוסח של הערבות שהגיש שונה ולו במקצת
מהנוסח שצורף למכרז כנספח ה' בשינויים האמורים לעיל ,מסתכן בפסילת הצעתו ,וועדת
המכרזים תהיה רשאית לפסול את הצעתו ולא לדון בה כליל.
 .5את ההצעה יש למלא בהתאם לאמור בדף הביאורים ולהגישה בשני העתקים שלמים
הכוללים את ההצעה וכל המסמכים האחרים הנדרשים.
 .6את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה המקומית דיר חנא (בשעות קבלת הקהל
הרגילות של המועצה) ,תמורת תשלום הסך של  0,111ש"ח במזומן בקופת המועצה .על
המציע לדאוג כי הקבלה המונפקת מטעם המועצה המקומית דיר חנא תהיה על שמו של
המציע במדויק והעתק הקבלה יש לצרף למסמכי ההצעה של המציע ,אחרת הצעה אשר לא
צורפה לה קבלה כאמור תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול אותה כליל והמציע מוותר
בעצם הגשת הצעה מטעמו על כל טענה ו/או זכות בגין האמור.
 .7המועד האחרון להגשת ההצעות עפ"י תנאי המכרז הינו עד יום___ ______37.2.3102שעה
 .03:11את ההצעות בשני העתקים כאמור יש להכניס לתוך מעטפה סגורה ,בצירוף
המסמכים הרלוונטיים כאמור לעיל ולמסור במסירה אישית בלבד למזכירות ראש המועצה
המקומית דיר חנא לצרכי הפקדת ההצעות בתיבת המכרזים .הצעה אשר תימסר לאחר
המועד האמור תיפסל וועדת המכרזים לא תדון בה כלל.
 .8במידה והמציע הינו חברה או שותפות רשומה ,עליו לצרף תעודת התאגדות של החברה ואשור
עדכני משנת  3102במקור או מאושר בהעתק נאמן למקור בדבר זהות מורשי החתימה של
התאגיד .הצעה אשר לא יצורף אליה מסמכים כאמור תהיה ועדת המכרזים ראשית לפסול
אותה כליל.

 .9המועצה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת
ובחינת ההצעות תיעשה לכל קו הסעה בנפרד (הכולל פיזור ואיסוף) ,ובהתאם יכול המציע להציע
מחירים לחלק מהקווים בלבד אם רצונו בכך.
 .11מובהר כתנאי יסודי של המכרז ,כי כל הצעה אשר יתברר כי אחד או יותר מהסכומים אשר הוצעו
בה ,לקו זה או אחר עולה מעל לסכום המקסימאלי אשר יש להציע לאותו קו ,תהיה ההצעה
פסולה בכללותה .על כן ,על המציע להקפיד כי הסכומים המוצעים על ידו לא יחרגו במאומה
מהסכומים אשר יש להציע ליד כל קו וקו.
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