
 המועצה האזורית חבל מודיעין

 לאיסוף נתוני שטח - 15/2017מכרז  

בתחום  ( מזמינה בזאת הצעות לאיסוף נתוני שטח המועצה" ו/או המזמין מועצה אזורית חבל מודיעין )להלן: "
 ,"(השירותים)להלן: " GISלצורך הטמעה במערכת  התשתיות 

 המכרזלמסמכי  7תנאי השתתפות במכרז )תנאי סף( סעיף 

 המצטברותרשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף  .7

 המפורטות להלן:

 המציע הינו שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין או עוסק מורשה.  .7.1

תעודת  רישום תאגיד או שותפות ומסמכי  -על המציע לצרף תעודת עוסק מורשה ובתאגיד 

 התאגדות.

 המצ"ב. 1בנספח א' לפרק על המציע למלא את כל הפרטים המפורטים 

רשויות מקומיות,  5שרותי סקר איסוף נתוני שטח עבור   2011המציע סיפק החל משנת  .7.2

 מועצות אזוריות מתוכן לפחות  שתי 

למסמכי  1כנספח ב' לפרק על המציע למלא את הפרטים בדבר גופים אלו בטבלה המצורפת 

כתבי המלצה הכוללים אישור בדבר התקופה בה סיפק המציע את המכרז ולצרף מ

 השירותים  עבור אותה רשות.  

  -יכלול את הגורמים / אמצעים הבאים  כל צוותמודדים, כאשר  צוותי 4לפחות למציע  .7.7

מודדים  4מודד מוסמך בעל רשיון מודד ומאושר ע"י מפ"י המועסק ע"י המציע  )סה"כ  .7.7.1

 בכל הצוותים(.

שני עוזרי מודדים בעלי ניסיון בביצוע שירותי מדידות / שירותים דוגמת שירותי המכרז  .7.7.2

 עוזרים בכל הצוותים(.  8)סה"כ 

מכשירי מדידה תקינים המאושרים ע"י מכון התקנים ו/או כל אמצעי אחר הנדרש  .7.7.7

 לביצוע השירותים כמפורט במפרט הטכני. 

 להוכחת האמור יצרף המציע  להצעה : 

  .הצהרת מציע בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 מודדים לפחות 4 -רשיונות מודדים מוסמכים בהתייחס ל 

  אישור שהמציע הינו מאושר לביצוע עבודות מדידה  על ידי מפ"י ו/או רשימת פרויקטי

 מדידות שביצע המציע עבור מפ"י בהתקשרות ישירה.

 ים לשמש כעוזרי מודדים. רשימת עובדים )כולל קבלני משנה( בעלי ניסון היכול 

 קו"ח של אנשי הצוותים כאמור 

  אישור רו"ח של המציע כי המודדים מועסקים כעובדים / שכירים של  –לגבי המודדים

 המציע.

המציע מעסיק )כעובד שכיר( מודד מוסמך אשר יבצע גם שירותי בקרת איכות על שירותי  .7.4

 ז. המדידות שיבוצעו ע"י המציע , ככל שהמציע יזכה במכר

יש לצרף רשיון מודד ואישור רו"ח כי הנ"ל מועסק ע"י המציע. אין מניעה כי המודד שיבצע 

 בקרת איכות כאמור בסעיף זה יהיה אחד מהעובדים בצוותי המדידות בפועל.  

ו  2015)לפני מע"מ( בכל אחת מהשנים  ₪ מחזור כספי שנתי של המציע הינו מעל מיליון  .7.5

2016 

 רו"ח המעיד על כך.על המציע לצרף אישור 

על המציע לצרף את הקבלה מטעם המועצה  בגין המציע שילם עבור מסמכי המכרז.  .7.6

 התשלום האמור.  



  –כנדרש להלן    או ערבות חברת ביטוח ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעה  .7.7

כל משתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית שהוצאה לבקשת המציע, בלתי מותנית,  .7.7.1

 1בנוסח דוגמת נספח ג' לפרק  -ערוכה לטובת המועצה, לפרעון ע"פ דרישת המועצה 

 (. הערבות הבנקאית להצעה -ש"ח )להלן  70,000למכרז, בסך של 

ר סכום המועצה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ובלבד שתהיה בלתי מותנית, כאש .7.7.2

 הערבות ותוקפה יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף זה ולהלן. 

הרשות בידי המזמין  20/1/2018הערבות הבנקאית להצעה תהא בתוקף, לפחות עד ליום  .7.7.7

חודשים נוספים והמציע  7לדרוש הארכה של תוקף הערבות הבנקאית להצעה למשך 

 יהיה חייב לעשות כן.

ימים מיום שיידרש לכך, רשאי המזמין  7ז תוך מציע זוכה שלא יחתום על הסכם המכר .7.7.4

 לחלט את הערבות הבנקאית להצעה ולמסור את ביצוע העבודות לאחר.

 המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  .7.8

 להוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח למסמכי למכרז.   

 בי שנקבע במכרז.הצעת המציע לא חרגה ממחיר מיר .7.7

 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,תמורת 15:70עד  08:70 ה' בין השעות-בימים א' את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה  .

שלא יוחזרו בכל מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז ע"י בית משפט מוסמך. ₪  1,500תשלום של 

 המכרז לפני הרכישה, במקום ובמועדים לעיל. ניתן לעיין במסמכי

  המועצה האזורית חבל לידי  12:00שעה  17/7/2017עד לתאריך  בכתבשאלות הבהרה יש להעביר

.יש   region.muni.il-dana@modiinלכתובת:  Microsoft Wordו בקובץ   PDFבקובץ  מודיעין

ודא קבלת אישור במייל חוזר. שאלות אשר יתקבלו בעירייה לאחר המועד האחרון להגשת שאלות לו

 לא ייענו. 

  אין לשלוח הצעות 15:00בשעה  19/10/2017את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש עד ליום  .

 בדואר.

 

שוני בין המצוין במסמך זה לבין מסמכי מסמך זה מכיל מידע מרוכז ומתומצת והינו מובא לידיעה בלבד. באם קיים 

 .המכרז, המצוין במסמכי המכרז הוא שקובע

משקל  פירוט מס"ד
 באחוזים

המחיר מוצע לכל השירותים הנדרשים במסמכי המכרז.  1
 אופן חישוב המשקל מפורט להלן

50 

סקר שביעות רצון מהפתרונות והשרות של המציע כפי  2
שבאה לידי ביטוי בכושרו של המציע לביצוע עבודות 

ואספקת שירותים על ידי המציע עבור רשיות מקומיות 
 במדינת ישראל בהתאם למפורט בנספח זה

20 

חוות הדעת הועדה המקצועית  של המועצה באשר לצוות  4
כפי שיבחן וינוקד  בהתאם המקצועי המוצע על ידי המציע 

 למפורט בנספח זה
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