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 הזמנה להציע הצעות

 
        

 
 0100101פומבי מס'   מכרז

 
 

 לחוק התכנון והבניה 001תיקון  פי סקר עבירות בניה ל: עבודות
 

  .הנ"ל הצעות לביצוע העבודות עיריית עפולה מזמינה בזה 
 
 

  .ומומחיות בנושא המכרז מוכח וןמציעים בעלי ניסיזכאים להשתתף  .א
 

 :התפקידים המוצעים על ידי צוות המציע ותנאי הסף עבורם                     

תפקיד  #
איש 
 הצוות

כמות 
 נדרשת

-0102ניסיון מינימאלי בין השנים 
0102 

מתכונת ותקופת העסקת 
-איש הצוות על ידי המציע  

מנהל  1
 הפרויקט

נים של ניהול שלושה פרויקטים  שו .א 1
 פיענוח צילום אוויר 

או ניהול שלושה פרויקטים בתחום 
איסוף מידע הקשור לארכיב 

הוועדה לתכנון ובנייה / מערכת 
לניהול וועדה בהיקף של כלל 

 הוועדה 
 

הפרויקטים הנ"ל בוצעו עבור  .ב
שלושה לקוחות שונים, אחד 
מהפרויקטים הוא לפחות בהיקף 

 דונם בשטח בנוי.  12,222של 
 

  כשכיר מועסק
 16באופן קבוע 

חודשים טרם 
הגשת ההצעה 
ומחויב למשך כל 

תקופת 
ההתקשרות יש 
לצרף חוזה או 
התחייבות וכן 
אישור רו"ח 

 לתקופת ההעסקה

  במידה ומוגשת
הצעה על ידי יחיד 
התנאים צריכים 

 להתקיים בו 

מפענח  6
צילומי 
 אוויר

פיענוח צילומי אוויר ושימוש במערכות  6
GIS ה פרויקטים בלפחות שלוש 
 שונים.
 

שכיר או נותן שירותים 
 חיצוני למציע 

 מודד 3
 מוסמך 

ביצוע מדידות הקשורות לצילום  .א 1
 אווירי ופענוחו. 

 בעל רישיון מודד תקף. .ב
 

שכיר או נותן שירותים 
 חיצוני למציע

 
 
 



 
 
 
 

של  איש צוות יכול למלא יותר מתפקיד אחד כל עוד הוא עומד בתנאי הסף -הבהרה 
 התפקיד 

 
 

להוכחת עמידת הצוות בתנאי הסף, המציע יפרט את שמות המועמדים למתן השירות בכל ב. 
אשר בחוברת המכרז.   1תפקיד בהתאם לנדרש בנספח א/      

המציע או מי מטעמו ביצע ו/או מבצע סקר שינויים אחד לפחות ברשות מקומית בהיקף 

 . 6212 – 6212נים דונם בשטח בנוי  וזאת במהלך הש 12,222של 

 .6נספח א'ב   בהתאם לנדרש להוכחת עמידתו בתנאי הסף יפרט המציע על ניסיונו

כיכר  ," קדוש"  יןיבנב ,הירייבקופת העלרכוש ניתן המכרז  חוברת מסמכי את    .ג

      שלא יוחזרו. ₪, 011סך של  תמורת ,קומה רביעית ,3העצמאות 

 
 74יהושע  וברחב ,יהיריבבנין העמכרזים לתיבת האת ההצעות יש להגיש ידנית    .ד

 ,במעטפה סגורה ההצעות יוגשו בלשכה לפניות הציבור בקומת הכניסה , בעפולה,
   :אחרון להגשת ההצעותהמועד  בלבד.ונושאו את מספר המכרז  כשהיא נושאת 

  .00:11שעה   020200101
 
מקום  01:11 שעה   000200101  יתקיים בתאריך לא חובה  סיור קבלנים  .ה

. לפרטים והבהרות אולם ישיבות ברוש קומה ב'  74בניין העיריה רחוב יהושע  המפגש:
 .256-2661122ויקטור עמרם בטל' מר  יש לפנות טלפונית אל 

 
, אין העירייה מתחייבת לבצע העבודות נשוא המכרז, או כמות כלשהי של העבודה  .ו

 .ןחלק מהרק דות או לבצע כלל את העבולבצע שלא שומרת לעצמה הזכות     והיא 
 
 בלשונית "לשירותך  www.afula.muni.ilלעיין בחוברת המכרז באתר העירייה ניתן    .ז

 בקליק"            
 
 
 
 
 
 

 עירית עפולה

http://www.afula.muni.il/

