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 1 אלסלאם מקיף ספר בית להפעלת


אלחכמה המקיף הספר ובית 


כאבול המקומית במועצה 



 :המכרזלמסמכי העניינים תוכן 

הצעות. להציע הזמנה  ·'אמסמך 

החינון משרד תשפ"ג· והכרה רישוי -נוהל )1(א' מסמך 

ניסיון פירוט מסמכי -)Z(א' מסמך 

ציבוריים. גופים עסקאות לחוק בהתאם ענודה דיני קיום על תצהיר -)3(א' מסמך 

מכרז ערנות נוסח -)4(א' מסמך 

המשתתף לשימוש -לצירוף מסמכים ט--בלת  )S(א' מסמך 

משתתף הצהרת -'במסמך 

המשתתף הצעות  1)-(ב' מסמך 

הסכם  ·'גמסמך 

הזכייה). לאחר לזוכה (יימסר ודרגה ותק פרטי לרבות ספר בית עונדי -רשימתא' נספח 

עימו). שיתקיים בסיור הזכייה לאחר לזוכה (יימסר הספר בנית ציוד -רשימתב' נספח 

ביטוחים עריכת אישור -נוסחג' נספח 

ביצוע ערנות ,,-נוסח נספח 
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הצעות להציע הזמנה 

ספר בית ספר, בתי ולאחזקת להפעלת הצעות בזאת מזמינה "המועצה") (להלן' כאבול מקומית מועצה 

(כיתות שנתי  6צומח מקיף אלחכמה הספר ובית  247254מוסד סמלי"ב) -ז• (כיתרת צומח אלסלאס המקיף 

בהתאם הכל תשפ"ג, הלימודים משנת החל לימו,ד שנות  5למשך בתחומה,  249094מוסד סמל  )ב"י-•ז

 .המכרזלמסמכי 


 1• .הכרזבחרבות המפורטים הסף בתנאי לעמוד המשתתפים על 

המקיף הספר רבית אלסלאס מקיף ביה"ס הפעלת שירותי הסזה, מכרז במסגרתהנדרשים השירותים 

מנהל רועד יתמנה במסגרתם ואשר כאבול, המקומית במועצה תשפ"ג הלימודים משנת החל אלחכמה 

חוזר להנחיות בהתאם והכל החינו.ן למערכת הולמים אנוש משאבי באמצעות ראויה פדגוגיה ותכונן 

 .ונספחיוזה להסכם ובהתאם מפעיל, גורס לבחירת נוהל בדבר מיוחד מנכ"ל 

.2 

הלימודים שנת מתחילת החל לימו,ד שנות (חמש)  5למשךתהא זה הסכם עפ"י ההתקשרות תקופת 

המפעיל, של תפקודו וייבחן המפעיל עם ההתקשרות המשך תישקל שביס חמש שלאחר באופן תשפ"ג, 

על והשפעתן המגמרת התאמת לקהילה, חיבור בפועל, השירות רמת הפדגוגיים, ההישגים מבחינת 

 .וערדלסביבה שואבת אבן המוסד של היותו ללימודים, מוטיבציה 

דעת בשיקול היכר האופציה מתן שביס.  5בתנוספות לתקופה ההסכם להארכת אופציה קיימת בנוסף, 

וההסכם. המכרז להוראות ובהתאם בלבד המועצה של 

.3 

במסמכים המפורטים וההנחיות ההסברים התניות, התנאים, כל כי בזאת, מובהר ספק הסר למען 

 .המכרזמתנאי נפרד בלתי חלק מהררים המכרז" כ"מסמכי שצוינו 

.4 

 ,ונספחיוההסכם ואת להשתתפות המוקדמים התנאים את היתר בין  ,הכלולים ,המכרזמסמכי את

 15:00עד 10.00השעותבין  08.05.2022מיום ,החלהמקומית המועצה מנכ"ל במשרד לרכוש ניתן 

למציע, צררה בשרם תוחזר לא המכרז מסמכי רכישת עלות ספק, הסר למען  .5000li!Jשל סך ,תמורת 

משפטית. ערכאה ע"י אר המועצה ידי על יבוטל המכרז שבר במקרה גס 

.5 

את שתכלול הצעתם, את למועצה ולהחזיר המצ"ב החומר בכל היטב לעיין מתבקשים המציעים 

על וחתום מלא כשהכול הנדרשים, המסמכים רכל בר המפוריטם המסמכים כל אתרכן ההצעה, כתב 

ובתרכנירת. המיוחד הטכני המפרט בעמוד כולל ועמו,ד עמוד בכל לחתום המוסמכים הגורמים ידי 

.6 

ההצעותהגשת דרון המועד  .7 

במסירה להגיש יש הנלווים, והמסמכים האישורים המכרז, מסמכי כל בצירוף ההצעות, את 

המעטפה בלבד.  0412022מספר פומבי מכרז רשום יהיה עליה סגורה במעטפה בלב,ד ידנית 

ולא  25.05.2022ליום עד וזאת המועצה, מנכ"ל במשרד הנמצאת המכרזים לתיבת תוכנס 

תתקבלנה. לא זה מרעד לאחר תימסרנה אשר הצערת היום. באותו  00,12מהשעה יאוחר 

בכל ושעה. תאויד המועצה, חותמת הטבעת לאחר המבוזים תיבת תוך אל תוכנס המעטפה 

 .אחרת דרך בכל אר בדואר ששוגרו הצערת יתקבלו לא מקרה 

.7.1 

3 



להגשת האחרון מהמועד קלנדארית שנה היא בתוקפה כעומדת ההצעה תחשב בה התקופה  .7.2

ההצעות. 

האחרון המועד את לדחות כלשה,י בהנמקה צררן וללא הבלעדי שיקולה לפי רשאית, המועצה 

יום לפחות המכרז, מסמכי את שרכש מי לכל כן על שהודיעה ובלבד למכרז, ההצעות להגשת 

ההצעות. להגשת המקורי, האחרון, המועד לפני  )lעברדה( 

.7.3 

 ;)20.03.2019(מיום מפעיל גורם לבחירת נוהל בנושא מיוחר מנכ"ל חוזר להוראות בהתאם 

ותירשם תפתח המחיר הצעת  .כאמורונפרדת סגורה במעטפה יוגשו המחיר הצעות 

לאחר זה. בשלב המיחר הצעות את תבחן לא הועודה אן ההצעות, פתיחת עם בפרוטוקלו 

הצעת לכחכת מעבר תנאי האיכות. של בהיבט ההצעות יבחנו הסף בתנאי עמידה בחינת 

וציון  80מ·יפחת שלאיחדיו האיכות מרכיבי כל שלמשקולל איכותציון קולבת במכרז המחיר

מרכיבי  (כחובה שהוגדרו בפרמטרים האיכות ציון של מהרכיבים אחד בכל לפחות  75של 

את הוועדה תבחן מכן לאחר מחיר>. ציון של פרמטרים מרכיבי ללא בלבד החינוכית התמונה 

.7.4 

לצורן לעיל, כמפרוט המינמיאלי האיכות ציון את שקבלו המציעים של המחיר הצעות 

 .במכרזהכלול הציון של השוואה 

בזאת, .מובהר המכרזמסמכי וביתר זה, במסמן המפורטות ההוראות כל למילוי לדאוג המציע על 

ההצעה. לפסילת לגרום עלול מהדרישות יותר אר אחת מילוי אי כי 

.8 

למגישי הודעה תימסר המציעים, ומעטפות המכרזים תיבת לפתיחת מכרזים ועדת ישיבת מועד על 

המכרזים תיבת פתית במועד המכרזים רעדת בישיבת נוכחים להיות רשאים המציעים ההצעה. 

'9 

והמעטפות. 

ההצעה") להבטחת "ערבות (להלך'  50,000fL!Jבגרבה אוטונומית בנקאית ערבות להגיש המציע על  .10

 31.07.2022ליום עד בה, הקבוע עפ"י בתוקפה, תעמוד ".אשר כאבול מקרמית "מועצה לפקודת 

 .המכרזבתנאי האמורים ובנוסח בתנאים באופך. 

 15.05.2022ליום עד  zneגr23@hotmail.co.ilדרא"ל באמצעות להפנות ניתך בכתב הבהרה שאלות  .11

עד המכרז חוברת את שרכש מי לכל יופצו התשובות יענו. לא מכן לאחר שיופנו שאלות  .00 , 11בשעה 

 .הגשהמרעד לפני יומיים 

 J·r-iך\  f'J:ר  ey //!·) l",3וכN;נ  s..אכככ-  \/;נו  \'lf;ג  ("'1J ,~·נ

רב, בכבדו 


ריאן סלאח 


כאבלו המקומית המועצה ראש 

-t-i

4 

mailto:r23@hotmail.co.il

	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 


