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לביצוע שירותי מדידות מקרקעין עבור המועצה והועדה  2018/30תנאי סף ומידע כללי מכרז 
 המקומית לתו"ב

 כללי .1

( מכריזה בזאת על המזמיןאו מועצה ה -המועצה האזורית חבל מודיעין )להלן  .1.1
 רצונה לקבל הצעות בנושא המכרז.  

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי לשכת מנכ"ל המועצה בשעות העבודה  .1.2
ש"ח אשר לא יוחזרו. תשלום הסך כאמור  250הרגילות, בתמורה לתשלום של 

בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש 
 המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף. את מסמכי 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי המועצה בשעות  .1.3
 .הפעילות

תתקיים במיקום ובמועד בטבלה לעיל. ההשתתפות  – ישיבת הבהרות חובה .1.4
בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שנציג מטעמו 

 צעתו תפסל ולא תובא לדיון. ה –לא השתתף בישיבה 

 תיאור העבודות .2

מכרז זה הינו מכרז מסגרת לביצוע שירותי מדידות מקרקעין עבור המועצה  .2.1
( בישובים שונים ועדה המקומיתה -חבל מודיעין )להלןוהועדה המקומית לתו"ב 

(, בהתאם לצרכי המועצה והועדה שירותיםה -בתחום שיפוט המועצה )להלן
 המקומית מעת לעת. 

המועצה הינה מועצה אזורית ולה ועדה מקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין )לעיל  .2.2
ומונה  דונם 130,000(. המועצה מתפרסת על שטח של כהועדה המקומית -ולהלן

 21ישובים )מתוכם קיבוץ,  24ים. בתחום שיפוט המועצה תושב 23,000 -כ
אזורי תעשיה  4ילתיים( כמו כן בתחום שיפוט המועצה ישובים קה 2 -מושבים ו

 וקריית חינוך

 ביצוע השירותים יהיה ביחס לכל תחום השיפוט של המועצה. .2.3

אשר יקבלו  שלושה  זוכים,עד המועצה תקבע מבין המשתתפים שהגישו הצעות  .2.4
 (.זכייניםה -את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )להלן 

עם כל אחד מהזכיינים ייחתם הסכם מסגרת נפרד, בנוסח המצורף למסמכי  .2.5
המכרז, כאשר במהלך תקופת ההסכם תפנה המועצה לזכיינים, לצורך ביצוע 

 עבודות מן הסוג המצוין במכרז, כפי שיידרש למועצה מעת לעת.

2.6.  

חלוקת העבודה תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  .2.6.1
המועצה, בשים לב לסוג הפרויקט לגביו נדרשים השירותים, מורכבות 
הפרויקט, אופן מתן השירותים על ידי הזכיינים, להערכתם ולשביעות 
רצונה של המועצה, וזאת בשים לב לעמידתם בלוחות זמנים, לעמידתם 

ת איכות השירותים המוענקים על ידם, רמת בתקציבי הפרויקט, לרמ
 איכות העבודה בפרויקט, למידת זמינותם וכיו"ב. 

המועצה תהיה רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לנקוט  .2.6.2
 .  3בהליך התמחרות בין הזכיינים, בנוסח דוגמת המצ"ב כנספח ב'
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בנוסף, עם תום הליכי המכרז תביא המועצה לידיעת הזכיינים את שיעור  .2.6.3
ההנחה שניתן ע"י הזול ותינתן לזכיינים הנוספים אפשרות להשוות 
הצעה למחיר הזול. הסכימו הזכיינים האחרים להשוות את המחיר, 
חלוקת השירותים תעשה ע"פ השיקולים כמפורט לעיל. סירבו הזכיינים 

המחיר, תהיה המועצה רשאית להתחשב בכך  האחרים להשוות את
 במסגרת שיקוליה למסירת עבודות לזכיין הרלבנטי. 

על אף כל האמור במכרז זה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מובהר בזאת  .2.6.4
שמורה הזכות למסור מטלת עבודה מסוימת ביחס לפרויקט כי, למועצה 

עדי, בשים מסוים לזכיין ספציפי, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי והבל
 לב לאופי הפרויקט ולאתגרים הכרוכים בביצועו.  

מובהר, כי מסירת מטלות בהתאם להוראות מכרז מסגרת זה, כפופות  .2.6.5
 לקבלת האישורים התקציביים המתאימים לביצוען. 

למען הסר ספק מובהר, כי אין בזכייה במכרז מסגרת זה כדי להבטיח  .2.6.6
ות ותזמין ממנו שירותים למי מהמציעים כי המועצה  תמסור לידיו מטל

כלשהם ו/או בהיקף כלשהו, ומכרז זה אינו יוצר כלפי הזכיינים כל 
 התחייבות של המועצה.

 

למען הסר ספק,  מובהר כי המועצה, על פי שיקול דעתה המקצועי  .2.6.7
והבלעדי, תהא רשאית לערוך הליך תחרותי נוסף לצורך מסירת מטלה 

ות לזכיינים  לצורך ביצוע כלשהי למי מבין הזכיינים ו/או שלא לפנ
מטלה כלשהי, ובמקום זאת לפרסם מכרזים ו/או לערוך הליכים 
תחרותיים אחרים בקשר עם ביצועה של מטלה כלשהי אשר יכולה 
הייתה להיות מבוצעת במסגרת מכרז זה, או להתקשר עם כל גורם אחר 

 לצורך כך, הכל בהתאם להוראות הדין.  

א תהיינה להם טענות כלשהו כנגד הזכיינים מודעים לכך היטב ול .2.6.8
 המזמין.

חודשים. למועצה אופציה להארכת  12תקופת השירותים הינה לתקופה של  .2.7
תקופות נוספות בנות עד  4 -תקופת ההסכם, לשקול דעתה הבלעדי והמוחלט עד ל

 חודשים כל אחת.    12

השירותים יבוצעו בהתאם להסכם המצורף והמפרט הטכני, ע"פ הזמנת עבודה  .2.8
 המועצה תוציא לזכיינים בהתאם לצרכיה, מעת לעת.ש

התמורה שתשולם לזכיין בגין מתן השירותים תהיה בהתאם לאחת האפשרויות  .2.9
  –הבאות 

מחיר זה יגזר ע"פ הצעת מחיר שתנתן ע"י  – מחיר פאושלי לפרוייקט .2.9.1
הזכיינים בהליך התמחרות ספציפי, על בסיס מחירון משרד הבינוי 

חה המוצעת ע"י הזכיינים בהתייחס לפרוייקט והשיכון, בהפחתת ההנ
 הספציפי, שלא תפחת מההנחה שניתנה ע"י הזכיין במסגרת המכרז. 

בשים לב למחיר שהוצע/ הליך  – ע"פ ימי עבודה שיבוצעו בפועל .2.9.2
 התמחרות ככל שננקט.

למען הסר ספק, היקף השירותים שיידרשו יבוצעו בהתאם לצרכי המועצה ואין  .2.10
יב את המועצה להיקף כלשהו של מדידות שיבוצעו באמצעות במכרז זה כדי לחי

 הזוכה. 
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מובהר כי המועצה איננה מתחייבת להיקף השירותים אשר יידרש ו/או יוזמן 
מהזכיינים וכן איננה מתחייבת כי כל השירותים שיידרשו ע"י המועצה בתחום 

מהזכיינים  המדידות ו/או הסקרים ו/או כל תחום דומה או קשר אחר יוזמנו 
והיא רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין השירותים מחברות 
ו/או גופים אחרים ו/או לבצע איזה מבין השירותים בעצמה או בכל דרך אחרת 

 ולא תהיה לזכיינים כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 על דרישות הסף המצטברות, כדלקמן:רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים 

ניסיון בביצוע שירותי מדידת מקרקעין עבור רשויות מקומיות או גופים למציע  .3.1
 השנים האחרונות. 5מתוך  רצופותשנים  3במהלך  ציבוריים

להוכחת האמור יצרף המציע להצעה אישורים/ המלצות מרשויות / גופים 
 ו, לרבות תקופת ביצוע השירותים. ציבוריים בדבר שירותי המדידה שבוצעו על יד

ל מדידות ש –פרוייקטים  10לפחות  השנים האחרונות  3המציע ביצע במהלך  .3.2
לרישום  אולתצ"רים  מאושר ע"י מפ"י ורמ"י  אוצרכי תכנון  אולליווי פיתוח 

כאשר פרוייקט אחד לפחות בוצע מקרקעין לרשויות מקומיות/ גופים ציבוריים 
  במרקם הכפרי.

יש לצרף רשימת פרוייקטים/ רשימת ממליצים ואישורי רשויות/גופים בנוסח 
 המצורף.  

, העומדים בדרישות / כשירות מודדים מוסמכים 2לפחות המציע מעסיק )כעובד(  .3.3
המצטברות הבאות, כאשר אחד מהעובדים כאמור ישמש כמנהל פרויקט ואיש 

  -קשר מטעם המציע  

 פחות.שנים ל 5מודד מוסמך  תקופה של  .3.3.1

שנים לפחות בביצוע שירותי מדידה עבור רשויות   5בעל ניסיון של  .3.3.2
 מקומיות / גופים ציבוריים. 

 רשום בפנקס מפ"י )מרכז מיפוי ישראל(.  .3.3.3

  -להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו 

 .רישיון  של המודדים הרלבנטיים 

  .אישור מפ"י 

  קו"ח של המודדים והמלצות / רשימת רשויות או גופים ציבוריים להם סופק
 שירות ע"י הנ"ל )כולל פרטי איש קשר אצל מזמין העבודה(. 

 .אישור רו"ח של המציע כי הנ"ל מועסקים ע"י המציע 

 מפורט במסמכי המכרז.כ - ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעתו  .3.4

ר יחתום להוכחת האמו - ד המועצהנעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובהמציע  .3.5
 המציע על הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו וכן הגורם שאמור לשמש  .3.6
  –כאיש צוות/מנהל פרוייקט מטעם המציע 

( 5לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירות מירמה וזאת בחמש ) .3.6.1
 עד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.  השנים שקדמו למו

ונות תביעה שעניינה רשלנות שנים האחר 3 -לא הוגשה כנגדם ב .3.6.2
מקצועית ולא ניתן פסק דין כנגדם בתביעה שעניינה רשלנות מקצועית 

 שנים האחרונות 3 -ב

 צורף תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז. י –להוכחת האמור 

 ף קבלה.ריש לצ -המציע רכש את מסמכי המכרז  .3.7



 מועצה אזורית חבל מודיעין
 73100שוהם, ד.נ.מרכז  10רחוב מודיעים 

 

 dana@modiin-region.muni.ilמייל:  03-9722886פקס:  03-9722887טלפון: 

 נציג מטעם המציע השתתף בישיבת הבהרות חובה.  .3.8

 צירוף מסמכים להצעת המציע .4

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 מסמכים המצביעים על עמידת המציע בדרישות הסף לעיל.  .4.1

 -כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ונדרש אישור רו"ח / עו"ד  .4.2
 המסמך כנדרש. יאומת / יאושר 

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.3

)אכיפת ניהול חשבונות(,  חוק עסקאות גופים ציבורייםפי -אישור תקף על .4.4
 .1976-תשל"ו

 או פטור מכך. ניכוי מס במקוראישור על  .4.5

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.6

 תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע. וכןתעודת התאגדות  .4.6.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .4.6.2

 כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד;  .4.6.2.1

 שמות המנהלים של התאגיד;  .4.6.2.2

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.  .4.6.2.3

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .4.6.3
 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד; .4.6.3.1
 מים של השותפות;הסכ/ .4.6.3.2
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.6.3.3

 הא ועדת המכרזים רשאית לפסלה!ת -הצעה שתוגש ללא מסמכים אלו  .5

 .ניתן לעיין בכלל מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות הפעילות .6

 
 בברכה,
 דנה מורי
 רכזת מכרזים


