קול קורא מס' 36/2022
לקבלת הצעות עבור:

נהגי משא כבד לביצוע עבודות נהיגה על
משאיות לפינוי פסולת ביתית.
במועצה המקומית מצפה רמון
השירות הנדרש:
נהג משאית האשפה יידרש לעבודה על משאית לפינוי פסולת בבעלות המועצה.
העבודה תתבצע לפי דרישת המועצה ובימים לא קבועים בהכרח .מצופה מהנהג להיות זמין באופן
כללי לעבודה.

על המציע להציג:
 .1תעודת עוסק זעיר;
 .2רישיון בתוקף לכלי רכב מעל  15טון (רישיון ;)C
 .3קורות חיים;

כישורים נדרשים :
.1
.2
.3
.4

תקשורת בינאישית טובה;
יחסי אנוש טובים;
ניסיון מהווה יתרון;
נכונות למתן שירות למשך שנתיים לפחות;

אופן הגשת ההצעה:
.1
.2
.3
.4

המציעים יגישו את הצעתם על גבי נספח א' ויצרפו את המסמכים הנדרשים.
בהצעתו ירשום המציע את הסכום המוצע על ידו לביצוע השירותים באופן המופיע בנספח
א'.
את ההצעות החתומות ע"י המציע יש לשלוח לכתובת הדוא"לshirb@MZP.org.il :
עד לתאריך  15.12.2023בשעה .14:00
מציע שלא ימלא אחר תנאי ההצעה ,לא תובא הצעתו לדיון כלל.

אופן בחינת ההצעה:
מציע אשר הצעתו תהיה ההצעה הזולה ביותר ייבחר ככשיר ראשון ,מציע אשר הצעתו תהא
ההצעה הזולה לאחר ההצעה הזולה ביותר -ייבחר ככשיר שני וכן הלאה.
הוראות נוספות:
 .1כל האמור בלשון זכר בפנייה זו ,בלשון נקבה במשמע ולהיפך.
 .2המועצה תהיה רשאית לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה.
 .3המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם ,ככל שתמצא לנכון.
 .4מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו
על פניה זו.
 .5עוד מובהר ,כי המועצה אינה מתחייבת להתקשר עם ספק כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל
עליה חובה בנוגע להתקשרות כאמור.
 .6גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו
בקשר למענה לפנייה זו.
 .7המועצה המקומית תהיה רשאית שלא לבצע את הפעילות או לחילופין לקחת רק חלק
מהפעילות המוצעת.
 .8ביצוע כל תכנית כפופה לקבלת הזמנה מאושרת וחתומה ע"י מורשי החתימה של המועצה.
 .9התשלום יבוצע בהתאם לדרישת תשלום ולקבלת הכספים בפועל בחשבון הבנק של
המועצה ככל ומדובר בתקציב המתקבל במועצה ע"י גוף תומך.

בברכה,
מועצה המקומית
מצפה רמון

נספח א' :תיאור היוזמה והמציע
שם המציע _________________ :ח.פ/ע.מ___________________ :

הצעת המחיר למתן השירות נשוא הקול הקורא:

השירות
יום עבודה מלא של נהג משאית

המחיר כולל מע"מ

פריקה לאתר הטמנה (אפעה –
מישור רותם) וחזרה

תאריך

חתימה +
חותמת

