
 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן -המועצה המקומית קדימה

     6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                  

 
 

 פניה לקבלת הצעות בעניין אספקה, התקנה ותחזוקה של עמדות תיקון אופניים בשטח 

המועצה המקומית קדימה צורן )להלן "המועצה"( מבקשת לקבל הצעות מחיר בנושא אספקה,   .1

 . התקנה ותחזוקה של עמדות תיקון אופניים בשטח

 בתחום שטח השיפוט של המועצה . עמדת התיקון תותקן באתר לבחירת המועצה,  .2

, אולם המועצה שומרת על זכותה להזמין מתקנים מתקן אחדבשלב זה בכוונת המועצה לרכוש  .3

 כולל מע"מ. 145,000נוספים במהלך השנה הקרובה עד למסגרת ע"ס  

אין באמור בכדי להוות התחייבות של המועצה לרכישה של מוצרים נוספים אלא בקביעת מסגרת  

 ימיים בלבד.לצרכים פנ

 השירותים יבוצעו ע"פ המפרט המצורף. .4

 עם הזוכה בהליך ייחתם הסכם בנוסח המצורף  .5

 רשויות מקומיות לפחות.  2המציע בעל ניסיון באספקת עמדות לתיקון אופניים בשטח של   .6

 ם.יש לצרף המלצות המעידות על הניסיון כאמור כולל פרטי יצירת קשר עם הממליצי

 - ההצעה .7

במסגרת הצעת המחיר, המציעים נדרשים להגיש הצעה עבור עלות האספקה וההתקנה של מתקן  7.1

לתיקון אופניים, העומד בדרישות המועצה כמפורט במפרט המצ"ב להליך זה, שיכלול מתן אחריות  

 ותחזוקה לפחות לשנה. 

ים  יש לציין זאת במקום המתא –הבסיסית עולות על שנה תחזוקה והככל שתקופת האחריות 

 בטופס הצעת המחיר. 

כמו כן, יש להגיש הצעת מחיר עבור עלות שנתית להרחבת תקופת האחריות והתחזוקה מעבר 

 לתקופת האחריות הבסיסית שלא תפחת משנה. 

התמורה המבוקשת בגין כל עמוד הינה סופית ותכלול את כל הוצאות המציע הכרוכות בביצוע   7.2

הובלה,  התקנה, כוח אדם, נסיעות וכל , אספקה השירותים ובכלל זה: ההשתתפות בהליך, ציוד

 הוצאה אחרת במסגרת מתן השירותים. 

כמו כן, המציעים יידרשו לנקוב באחוז הנחה שיוצא על ידם ) ככל שיוצע( במידה והמועצה תבחר   7.3

 לרכוש יותר ממתקן אחד. רכיב זה יובא בחשבון לצורך חישוב הצעת הזוכה.

 - אופן הגשת ההצעה .8

בשעה   02/22/20עד ליום   zoran.muni.il-shlomit@kadima הגיש לדוא"ל: את ההצעה יש ל 

12:00 

 את המסמכים הבאים: להצעה יש לצרף 

 כל המסמכים שהועברו אליכם חתומים כולל טופס הצעת המחיר. 8.1

 אישור תקף על ניהול ספרים וניכוי מס במקור 8.2

 טופס פתיחת ספק   8.3

 אופן בחירת הזוכה  .9

 - ההצעות הכשרות יבחנו בהתאם לאמות המידה כמפורט להלן 9.1

 ע"פ הפרמטרים הבאים: נקודות   65 –הצעת מחיר   9.2

ההצעה הכשרה הזולה   –הצעת המחיר עבור אספקה והתקנה של עמדת תיקון אופניים   9.2.1

 נקודות  45 –ביותר לעמוד תקבל את הניקוד המירבי לסעיף זה 

 יתר ההצעות ידורגו בהתאמה.

ההצעה  – הצעת המחיר עבור עלות אחריות ותחזוקה שנתיים  לאחר תום תקופת האחריות  9.2.2

   נקודות  20  –הכשרה הזולה ביותר לישיבה תקבל את הניקוד המירבי לסעיף זה 

 יתר ההצעות ידורגו בהתאמה.

 -ע"פ הפרמטרים הבאים נקודות  35 –איכות ההצעה   9.2.3

 ניקוד מירבי  חלוקת קריטריונים   אופן הבחינה   אמת המידה 

mailto:shlomit@kadima-zoran.muni.il
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ניסיון המציע במתן  
השירותים עבור רשויות  

מקומיות / תאגידים  
 עירוניים  

ניסיון בהתקנת    בחינת ניסיון המציע 
השירותים עבור רשויות  

מקומיות / תאגידים  
 עירוניים

 נקודות  5

מפרט טכני של המוצר   מפרט המוצר המוצע  
 המוצע 

המוצר המוצע ייבחן ע"י 
המועצה. ככל שהמוצר  

המוצע יכלול מפרט  
משודרג ביחס למפרט  

הטכני הנדרש ע"י  
המועצה במסגרת הליך  
זה, המציע יקבל נקודות  

 נוספות 

 נקודות  10עד 

תוקף תקופת האחריות  
 הראשונית 

במסגרת ההליך, המחיר   בחינת הצעת המציע 
אחריות  כולל תקופת 

ותחזוקה של שנה ככל  
שבמחיר המוצע ההצעה 

כוללת תקופה אחריות  
ארוכה יותר ללא שינוי  

במחיר המציע יקבל 
 ניקוד זה 

 נקודות  5

המועצה תקיים ראיון  ראיון עם נציג המציע  
עם נציג המציע לצורך  

 התרשמות  
המועצה שומרת על  

זכותה לערוך את   
 הראיון באמצעים שונים  

במסגרת הראיון יבחנו 
 הרכיבים הבאים:

התרשמות כללית  
זמינות הן טלפונית והן 
פיזית לטיפול בתקלות.  

. טיב תמתן פתרונו
ואיכות שירות.  

 תקשורת.  

 נקודות  11עד 

שביעות רצון משירותי  
 המציע  

המועצה תערוך סקר עד  
  הוצגושני גופים ש

בהצעת המציע לגביהם  
ע שירותים.  סיפק המצי

ויתקיים סקר שביעות  
רצון מול הממליצים  

 נטייםהרלוו

במסגרת הסקר תיבחן  
  םשביעות הרצון בהיבטי

 - הבאים

מקצועיות  •
 המציע 

 רמת השירות  •

 זמינות  •
לכל גוף יוצגו השאלות  

לעיל. ניקוד עבור כל גוף  
נקודות סה"כ   2יהיה עד 

 הניקוד ישוכלל. 
מובהר המודגש בזאת,  

כי בכדי לשמור על צנעת  
  תהפרט ואובייקטיביו
הסקר. מוותר בזה 

המציע מראש על קבלת  
מידע בדבר זהות  

לקוחותיו שדרגו את  
 . שביעות רצונם

 נקודות   4עד 

 נקודות    30   סה"כ ניקוד איכות 
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המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא בצעו לשביעות רצונה של   9.3.1

יקים או מספקים לביצוע העבודה  אינם מספ  םשכישוריההממליצים. או שנוכחה לדעת  

 להנחת דעתם. 

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו/ או מידע ו/או מסמכים הנוגעים   9.3.2

שאית לזמן את המועמדים המוצעים מטעם המציע לראיונות  למציע. כמו כן, המועצה תהיה ר

 והמציע מתחייב לספק לה פרטים ומידע אלו. ככל שיידרש. 

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר. אשר הניקוד המשוקלל שלהם  9.3.3

תקבע ההצעה הזוכה עפ"י ההצעה בעלת המחיר הנמוך יותר מבין   – זהה והינו הטוב ביותר 

רשאית המועצה לערוך בניהם התמחרות ו/או   – השתיים. במקרה של זהות גם במחיר 

התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון. עד לקבלת הצעת המחיר שהינה הזולה ביותר  

 מבין כל ההצעות כאמור 

את כי ככל ששתי ההצעות או יותר קיבלו תוצאה זהה למרות האמור לעיל מובהר בז  9.3.4

שהיא התוצאה הטובה ביותר ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה תבחר ההצעה  

 האמורה כזוכה בהליך. ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר. 

 

של  יצרף להצעתו אישור דו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר    –מציע שאינו עסק בשליטת אישה 

 מחזיקה בשליטת העסק. 

 

 –  לעניין סעיף זה

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו. ואשר יש לה לבד או יחד עם    –"עסק בשליטת אישה" 

( של  2)  –( ו 1נשים אחרות. היכולת לכוון את פעילותו ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 הגדרה אישור. 

 של רו"ח כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה.   -"אישור"  

, צאצא ובן  הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה – ו אישה אם מכהן בעסק נושא משרה שאינ (1)

 זוג של האח, הורה או צאצא( של מחזיקה בשליטה; 

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;   –אם שליש מהדיקטטורים אינם נשים  (2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה לבד או יחד עם נשים אחרות   – "מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג אמצעי השליטה בעסק.  50%מ או בעקיפין בלמעלה   ן במשריי

 

מנהל כללי משנה למנהל כללי סגן מנהל כללי מנהל עסקים ראשי וכול   – "נושא משרה" 

 . ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה

חברה רשומה בישראל שמנויותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצעו לציבור    –"עסק" 

 על פי תשקיף או שותפות הרשומה לישראל. 

 

 

 

 

 

 מפרט טכני 
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 המתקן יכלול את המרכיבים הבאים לפחות: 

 מעמד מגולוון לצורך תיקון אופניים   .1

 מד לחץ אויר  .2

 להיות מונגש  המוצר חייב  -אינטגרלית המיועדת לשימוש הציבור ה  משאב .3

 צרפתי )מקצועי( ל ולוונטירגיל  ל לוונטיהמתאימה  פיית ניפוח  .4

 מערכת כלי תיקון מחוברת בכבלי פלדה מצופים למניעת חלודה  .5

 התקנת המעמד באמצעות ברגי עגינה נגד גנבות וכן לשיפור היציבות והבטיחות  .6

בטיחות מוסמך כי המתקין הותקן  לאחר ביצוע ההתקנה יש להציג אישור של מהנדס בטיחות/ בודק 

 כראוי ובאופן בטיחותי. 

 

 מיקום ההתקנה:________________________

 

 עבודה מיום קבלת הזמנה מאושרת. ימי  30מועד אספקה וההתקנה: עד  

 חודשים לאחר ההתקנה למערכת ולחלקים.  12על המחיר לכלול הובלה, התקנה ומתן אחריות של 

 כיבים תקולים מכל סיבה שהיא. האחריות תכלול גם החלפת ר 

 טביע/ להדביק את הלוגו של המועצה. העל המתקן יש ל
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 לן יחולו גם על העבודות ההוראות הכלולות במפרט הטכני ה בנוסף לאמור בכתב הכמויות ל 

סה"כ כולל   מחיר ליחידה  כמות  שם פריט  סעיף 
 מע"מ 

מתקן לתיקון אופניים בשטח   1
העומד בכל הדרישות המפרט  

המצ"ב, כולל אספקה  
והתקנה, אחריות לשנה כולל  

 תחזוקה ושירות 

1   

יש לציין האם במחיר המוצע   2
כלולה תקופת   1בסעיף 

ותחזוקה ארוכה יותר  אחריות  
 משנה ללא עלות נוספת 

 כן / לא   
ככל שהתשובה  

כן: תקופת  
האחריות  

הבסיסית הינה  
 _________ -ל

ריות ותחזוקה  ח הרחבת הא 3
מעבר לתקופת האחריות  

 הבסיסית 

   שנה

הנחה מוצעת עבור רכישה   4
של יותר ממתקן אחד  

)ההנחה תחול החל מהמתקן  
 השני(  

  אחוז הנחה___________  

 

 שם המציע: 

 

 

 חתימה

 טלפון: 

 

 

 דוא"ל: 

 

 

 

 

 

 


