מועצה מקומית עארה ערערה
מכרז פומבי 19/2020
להפעלת תכנית עוזרי חינוך בבתיה"ס היסודיים בעארה וערערה
מסמך א'
הודעה בדבר פרסום מכרז
המועצה המקומית עארה ערערה (להלן" :המועצה" ו/או "הרשות המקומית") מזמינה בזאת
מציעים ,אשר מתקיימים בהם התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,כמפורט במסמכי המכרז,
להגיש למועצה הצעות להפעלת תכנית עוזרי חינוך בבתיה"ס היסודיים בעארה וערערה –תמיכה
מיוחדת בעת קורונה -בשנת הלימודים תשפ"א (להלן" התכנית") ,במימון משרד החינוך ,הכול
בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז וכפוף להנחיות משרד החינוך כמפורט במסמך
המצורף המופיע באתר המועצה .
מובא לידיעת המציעים ,כי בתאריך  06/08/2020פרסם משרד החינוך את המסמך שלהלן:
קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות ובעלויות על בתיה"ס לשנת הלימודים תשפ"א עבור התכנית
"העסקת עוזרי חינוך בבתיה"ס היסודיים" -תמיכה מיוחדת בעת קורונה (להלן" :הקריטריונים של
משה"ח") .מובא לידיעת המציעים ,כי מסמכי הקול קורא ,לרבות שאלות ותשובות הבהרה
שפורסמו על-ידי משרד החינוך ביחס אליו ,יהוו חלק מתנאי המכרז ,ועל המציעים יהא להגיש את
הצעתם באופן התואם את תנאי תכנית " עוזרי חינוך" ואת הדרישות במסגרת הקול קורא ו/או
ההבהרות שהוציא משרד החינוך .הקול קורא והקריטריונים מצורפים כנספח ב' 10
המציע שייבחר ע"י המועצה במכרז זה ,יגיש בקשה עבור המועצה לשם הפעלת התכנית נשוא מכרז
זה.
תנאים מוקדמים להיכללות במאגר המפעילים (תנאי סף)
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים ,אשר במועד האחרון להגשת ההצעות,
הצעותיהם עומדות בכל התנאים המצטברים שלהלן:
 .1המציע הינו אישיות משפטית ,יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל ,וכן הינו עוסק מורשה או
מלכ"ר ,כהגדרת מונחים אלה .בחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ,1975-הרשום בהתאם להוראות
חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו1975-
 .2המציע הינו בעל אישורים נדרשים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
 .3המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בהפעלת מסגרות חינוכיות או לימודיות.
 .4המציע עומד בכל תנאי הסף המפורטים בקול הקורא  ,שפורסם ע"י משרד החינוך.
 .5על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח הקבוע במכרז,
בסך של ( ₪ 25,000במילים :עשרים וחמישה אלף  ,)₪שתהא בתוקף  90יום לאחר המועד
האחרון להגשת הצעות ,וזאת עד ליום  06/12/2020לשם הבטחת ההתקשרות בהסכם המכרז.
רכישת המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  30/08/2020בסכום של ( ₪ 1,000שלא יוחזרו) במשרדי
המועצה בערערה ,בשעות  08:30עד  ,15:00טלפון.077-3624300/301 :
את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה ,טלפון  .077-3624300מובהר בזאת
כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז
מכל סיבה שהיא .מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל ,הינה תנאי להגשת הצעה.
החל מיום  30/08/2020ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,במשרדי המועצה ו/או באתר הבית
של המועצה שכתובתו .www.arara-ara.muni.il :אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו
מהאינטרנט
ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם
להצעתו ,בסך של ( ₪ 25,000במילים :עשרים וחמישה אלף  ,)₪בנוסח המדויק המצורף למכרז,
בתוקף עד ליום  .07/12/2020הערבות תוארך לפי דרישת המועצה ,עד לסיום הליכי המכרז.
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הגשת ההצעות:
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ,יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם" :מכרז פומבי מס'
 "19/2020בלבד ,במסירה ידנית עד ליום  ,07/09/2020בשעה  15:00לתיבת המכרזים הנמצאת
בלשכת מנכ"ל המועצה (לא לשלוח בדואר) .מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל
ייפסלו.
שאלות הבהרה:
ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום  03/09/2020שעה ,15:00
למנכ"לית המועצה גב' רואידא יונס באמצעות מייל  . ruwayday@arara-ara.muni.ilבאחריות
המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד .תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר יירשמו
למכרז.
הבהרות:
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל את
כל ההצעה או להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים ,על פי שיקול דעתה.
הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י
מסמכי המכרז.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום ,אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו
ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר  /נקבה ,אך מתייחסים ל 2-המינים כאחד.
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