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אחזקה שוטפת והבאה לתקן של מתקני משחק  
 במועצה אזורית מטה יהודה

"מכרז מסגרת"

 



הכנס אינו חובה

 

 
הנכם מתבקשים לרשום את פרטיכם באופן קריא 

.וברור בטופס רישום המשתתפים
 



הסבר כללי

 המכרז הינו מכרז מסגרת לאחזקה שוטפת והבאה לתקן של
פים במועצה  "ציבור ושצ, מתקני משחק במוסדות חינוך

 .אזורית מטה יהודה

הקבלן יצטרך להיערך  . מרבית העבודות הינן במוסדות חינוך
עם צוותים בעלי אזרחות ישראלית ואישור העדר עבירות  

 .מין

  גני המשחקים והמתקנים השונים פרושים על פני שטח
 .גיאוגרפי גדול מאוד

המכרז הינו מכרז מסגרת ומתוקצב מעת לעת  .
 

  



תנאי סף

כפי שהם , יש לשים לב לתנאי הסף להגשת ההצעות
 .  8,9של מסמכי המכרז בעמודים ' רשומים בחלק א

 על הקבלן לעמוד בכל תנאי הסף  

במצטבר



הגשת מסמכי המכרז

להקפיד ולחתום על כל עמוד במסמכי המכרז.

על פי המפורט במסמכי המכרז, להקפיד על הגשת כל המסמכים הנלווים.

במדויק -על פי הנוסח המצורף ₪  10,000ס "ערבות להצעה ע, להגיש עם ההצעה. 

אין להגיש ערבות מיטיבה או מרעה מכל בחינה.

 12:00בשעה  03.12.2020המועד האחרון להגשה הינו. 

אף לא בדקה מאוחר יותר, לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד הרשום.

 



הגשת שאלות

 מר אליעזר אהרון –מרכז המכרז הינו רכז תחום תשתיות. 

שאלות לגבי המכרז יתקבלו בכתב בלבד למייל הרשום במסמכי המכרז. 

יש לוודא קבלת המייל. 

התשובות יישלחו במרוכז לכלל המשתתפים. 

למסמכי ההצעה, יש לצרף את פרוטוקול הכנס ומסמך ההבהרה לשאלות.

 



שיטת המכרז והתמחור

לכל המחירים הרשומים במחירון ולא הנחה , המכרז הוא בשיטת הנחה אחידה באחוזים
.  פרטנית לכל סעיף

המחירון קבוע ואינו צמוד למדד והתייקרויות כלשהן. 

 יום 80+ תנאי התשלום הינם שוטף.

וללא רווח קבלן ראשי 15%ישולמו לפי דקל בהפחתה של , עבודות שלא מופיעות במחירון.

בכדי להבין מה הסעיפים , יש לקרוא היטב את המפרט הטכני ואת ההערות במחירון
.כוללים ומה לא

 ארבע שנים אופציה+ המכרז הינו מכרז מסגרת לשנה.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה לשני קבלנים לפחות.

 



דגשים מיוחדים

במשך כל זמן ההתקשרות, הקבלן מחויב להחזיק מנהל עבודה מטעמו  .

מול המועצה והפיקוח, מנהל העבודה יהיה איש הקשר היחיד.

ט המועצה"תחייב אישור קב, כל עבודה במוסדות חינוך בשעות הפעילות. 

 פים"שצ 80 –גני משחק במוסדות חינוך ְוְּכ  100 –במועצה קיימים ְּכ.

 






