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הצעה לקבלת שירותי כתיבת מכרז עירוני לרכישת ותחזוקה של מתחמי ומתקני הספורט בעיר 

 5517, 5516, 5515לפי תקנים 

 

כתיבת מכרז עירוני לרכישת ותחזוקה של מתחמי עיריית קרית מלאכי מעוניינת לקבל הצעות ל

 .5517, 5516 ,5515ומתקני הספורט בעיר לפי תקנים 

 

 תנאי סף :

חברה הינו מתמחה ומתמקצע בתקינה של מתקני הספורט בישראל , נדרש להציג תעודות \היועץ-1

 ואישורים מטעם מכון התקנים.

 תושבים לפחות  25000מכרזים בתחום בשתי עיריות בעלות  3החברה הקימו לפחות \היועץ-2

 בארבע השנים האחרונות.

הנתמך על ידי תעודות  ממכונים רלוונטים בתחום תפעול מתחמי ומתקני  היועץ מתמחה ובעל ידע-3

 הספורט, תקינת מתחמי ספורט. 

 נדרש להגיש עם ההצעה :

 קורות חיים.

 פרופיל חברה .

 תעודות רלוונטיות המעידות על הכשרה מטעם מכון התקנים הישראלי.

שתי עיריות בהן המציע ביצע  רשימת  ממליצים )דוגמה למכתב המלצה מצורפת בנספחים( מלפחות

 שירות דומה .

 ניסיון מקצועי מוכח ע"פ תנאים שצויינו בגוף קול הקורא.

 

 השירותים הנדרשים מהזוכה בהליך:

 5517, 5516, 5515הכנת מפרטים טכניים למכרז ע"פ התקנים הישראליים  .1

 הכנת תנאי סף למכרז .2

 הכנת אומדנים לכלל המתקנים והעבודות הכלולות במכרז .3

 הקמת המכרז עם היועץ המשפטי ומחלקת הספורט .4

 ניהול כנס מציעים, מענה לתשובות לכנס ודיוורם .5

 ליווי ועדת מכרזים .6

 ם והכנת דו"ח לועדה המקצועיתבדיקת הצעות שיוגשו ואיכות המציעי .7

 הכנת מפרטי בודה ואפיונם למחלקת הספורט לטובת עבודה מול הזכיין .8

 תקינה לצוות שייבחר על יד הרשותהעברת השתלמות בת יומיים בנושא  .9

 ניהול תקין, אישור ניהול ספרים    על המציע להגיש את המסמכים הבאים; .10



לשלם עד  בתמורה למתן השירות ומילוי אחר כל דרישות העירייה לשביעות רצונה הרשות מתחייבת

 כולל מע"מ שקלים  30,000

 

 אמות המידה לפיהן תישקלנה ההצעות:

 

 ת סך הכלנקודו 02 -המלצות .א

 המלצה מרשות מקומית ו/או ממועצה אזורית ו/או ממועצה מקומית

 , עד ארבע המלצות.נקודות 5כל המלצה שווה 

 *מצ"ב נוסח המלצה

 נקודות סך הכל 20 -ניסיון מקצועי .ב

 להצטייד יש נקודות. 10-כל מכרז דומה שבוצע עבור רשות אחרת יזכה את המציע ב

  .זה סעיף להוכחת אחרות מרשויות אישורים או תעודות כגון רלוונטיות באסמכתאות

 ניתן להגיש עד שתי המלצות.

 נקודות נוספות 20 -שנות ניסיון .ג

עבור כל שנת ניסיון בכתיבת מכרזים לרשויות מקומיות בנושא תקינה ובטיחות מתקני ספורט 

 תזכה את המציע בשתי נקודות נוספות. 

 נקודות סך הכל 20 -עלות .ד

 מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ו/או את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר. העירייה אינה

 העירייה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים

 מחלקת ספורט בקרית מלאכי,  נהלתאת ההצעות יש  להעביר ליעל צובארי, מ

 . 15:00עד השעה  17/2/21, עד יום ד' sport.kmalachi@gmail.comלמייל 

 פנות למייל המצורף.לשאלות ניתן ל

באחריות המציעים לעקוב אחרי פרסום החלטת הרשות באתר האינטרנט של העירייה. הודעה בדבר 

 . 24/2/21-הבחירה תתפרסם עד יום ד' ה
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ה על רשות מקומית/מועצה מקומית/מועצה אזורית ____________ ממליצ

כתיבת מכרז עירוני לרכישת ותחזוקה של מתחמי ומתקני הספורט ל ____________________

 5517, 5516, 5515בעיר לפי תקנים 

שוטף לשאלות והתייעצויות של ___________ תוך מתן מענה  ו מכרז בשנתנכתב עבורהנ"ל 

 ת/המועצה האזורית. , ולשביעות רצונה של הרשות/המועצה המקומימחלקות רלוונטיות בעירייה

 בברכה,       

      ______________ 

 מנהל מחלקת/אגף_____________      

 

 

 


