مجلس شعب المحلي

מועצה מקומית שעב

Sha'ab Local Council
המועצה המקומית שעב
מכרז מס' 1/00/01
הזמנה להציע הצעות
בקשה להיכלל במאגר ספקים ,קבלנים ,מומחים ,יועצים ומתכננים ועורכי דין
למועצה מקומית שעב – 2222

מועצה מקומית שעב (להלן" :המועצה") מבקשת לעדכן את מאגר הספקים (קבלנים,
מומחים ,יועצים ומתכננים ועורכי דין) של המועצה לקבלת שירותים/אספקת טובין
(להלן" :מאגר הספקים") ,לצורך מכרזי זוטא ומקרים בהם המועצה רשאית ,ע"פ דין,
להתקשר לביצוע עבודות בהליכי קבלת הצעות מחיר ,אשר הוקם בהתאם להוראות סעיף 8
לתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות התשי"ח  1958-ותקנה  )8(3לתקנות בהתאמה.
ניתן לעיין במסמכי הבקשה אשר מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת :
https://shaab.muni.il
הגשת הבקשה:
על המציע למלא את נספחי ההצעה בכתב קריא וברור ,ולהגיש את הצעתו בצירוף כל
המסמכים והאישורים המפורטים או בשליחתם דרך המייל majles_shaab@walla.co.il
או למייל  waskh762@gmail.comאו במסירה ידנית במעטפה סגורה בציון מספר המכרז,
רישום למאגר ספקים במסירה אישית למנכ"ל המועצה או לשלוח בדואר רשום לכתובת:
מועצה מקומית שעב ,מיקוד  20165ת.ד1000 .
כל זאת עד לסוף השנה הנוכחית .31/12/2021

בכבוד רב,
מחמוד בוקאעי – ראש המועצה
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הערות

ותנאים:

תנאי סף להצטרפות למאגר הספקים:
 המבקש יהיה בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודתו ברשויות מקומיות  /גופים ציבורייםאו גופים גדולים.
 המבקש נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצה.בחינת הבקשות להיכלל במאגר הספקים
-

ועדת המכרזים של המועצה ו/או מי שיוסמך על ידה לכך ,תבחן את הבקשות
שהוגשו בפניה.
מציעים  /בקשות שיעמדו בדרישות הסף וימצאו מתאימים ע"י ועדת המכרזים,
ירשמו במאגר ותמסר להם הודעה על כך .
מציע שוועדת המכרזים תמצא שאינו עומד בדרישות הסף ו/או שאינו מתאים,
תמסור לו הודעה.
הבקשות יסווגו בהתאם לשירותים/ציוד השונים ובהתאם למסמכים שיומצאו ע"י
המבקשים.
אין ביצירת מאגר הספקים כדי למנוע מהמועצה לפעול בכל עת להרחבת המאגר
ולצרף מעת לעת ספקים חדשים למאגר ו/או לאתר באופן יזום ספקים נוספים על פי
צרכי המועצה.

לידיעת עורכי הדין המעוניינים להצטרף למאגר:
 דרישות  :ייצוג המועצה בתביעות חוב בסדר דין מקוצר -ייצוג המועצה בענייניארנונה ,חובות מים ,אגרות והיטלים לרבות ניהול תיקים בביהמ"ש ו /או הוצאה
לפועל או ערעורים על החלטות ביהמ"ש וההוצאה לפועל.
 שכר הטרחה ישולם במלואו על ידי הנישום. -המועצה מחויבת בתשלום אגרת ביהמ"ש והוצאות במידה ויוטלו.
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בקשה להיכלל בספר יועצים0מומחים0ספקים
לכבוד,
המועצה המקומית – שעב
לידי ועדת המכרזים  -באמצעות מנכ"ל המועצה המקומית.
א.ג.נ,
א .שם הספק  /קבלן_________________________________________ :
ב .כתובת_________________________________________________ :
ג .איש קשר_______________________________________________ :
ד .תפקיד_________________________________________________ :
ה .מס' טלפון  +נייד__________________________________________ :
ו .מס' פקס________________________________________________ :
ז .דואר אלקטרוני___________________________________________ :
ח .תחומי יעוץ /התמחות______________________________________ :

ט .פרופיל העסקי והמקצועי של המציע:
ותק בתחום_______________________________________ :
תחומי ההתמחות ייחודיים_____________________________ :
מספר עובדים_______________________________________ :
מיקום חנויות  /מחסנים_______________________________ :
שונות  /הערות_____________________________________ :

___________________________________________________________________
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לקוחות עיקריים:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

יש לצרף את האישורים והמסמכים הבאים:
. 1רישיון עסק.
. 5אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
תשל"ו .1976
.8אישור בתוקף על ניכוי מס במקור.
. 0תעודת עוסק מורשה.
. 2תעודת רישום תאגיד בע"מ.
. 0הוכחת ניסיון.
. 7המלצות.
. 4רישיון מרשם הקבלנים.

ניתן לשליחה בצירוף המסמכים למייל majles_shaab@walla.co.il :
או למייל  waskh762@gmail.comאו במסירה ידנית במועצה ו/או באמצעות הדואר

חתימה וחותמת המציע  _____________________ :תאריך _________________ :
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