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המועצה המקומית בענה
מכרז פומבי 1/2016
הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד לשנת הלימודים תשע"ו.
 .1המועצה המקומית בענה להלן" :הרשות") מזמינה בזה הצעות מחירים להסעות תלמידים למוסדות
חינוך רגיל ומיוחד על פי התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים שבמסמכי המכרז.
 .2ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים ,באוטובוסים ובמוניות בלבד (להלן" :כלי הרכב").
בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן ,ברכב מסחרי בלתי אחוד (טנדרים).
 .3רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים ,כדין ,בישראל ,העומדים ,במועד הגשת
ההצעות ,בכל התנאים המצטברים המפורטים בתנאי המכרז.
 .4הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד ,ב 2 -עותקים ,על גבי טופס (נספח א) מפרט הסעות
ומחירים כחלק בלתי נפרד מהחוזה ובהעתק נוסף .המחירים ירשמו בכתב ברור ,בעט.
 .5המציע יצרף ערבות בנקאית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת המשתתף ,בסכום שלא יפחת
מ ₪ 5,000-להתקשרות שאומדנה מגיע עד  100,000ש"ח לא כולל מע"מ .כל התקשרות שאומדנה
עולה על סכום זה ,תחייב את הגדלת הערבות בסכום של  ₪ 2,500לכל  ₪ 100,000או חלק מסכום
זה .הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) ,לפקודת הרשות ,בהתאם לדוגמת הערבות
שבמכרז ,בתוקף עד  ,31.05.2016וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
 .6על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז ,לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סכום של
 ₪ 500אשר לא יוחזרו.
 .7תתקיים פגישה לצורכי הבהרות ביום חמישי תאריך  3/3/2016בשעה  12:00במשרדי המועצה
המקומית בענה .המשתתפים במכרז חייבים להשתתף בישיבת ההבהרות .נא לדייק ולבוא בזמן .לא
תהיה אפשרות אחרת לקבל מידע ,או לברר שאלות טכניות/מנהליות/מהותיות בקשר למכרז.
המשתתפים יכינו שאלותיהם מראש בכתב (מודפס) בשני עותקים .עותק אחד יימסר לנציג הרשות.
הצעת משתתף שלא יגיע לישיבת ההבהרות לא תובא בחשבון כלל ותיפסל על הסף .
 .8הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית ,בתיבת המכרזים מכרז פומבי
מס'  , 1/ 2016במשרדי המועצה המקומית בענה מחלקת המזכירות ,וזאת לא יאוחר מיום חמישי
תאריך  10/3/2016שעה  . 12:00הצעה שתתקבל לאחר מועד זה לא תובא לדיון בפני ועדת
המכרזים .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו
הבלעדית של המשתתף.
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