
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2021 

 מרחבים מוגנים -קול קורא  

מועצה ומאפשרת הקמת  לבתי תושבים בתהליך התמגנות    מעודדתני שמעון  המועצה האזורית ב

בניית מרחבים מוגנים בבתי מגורים מחוסרי    לקדם  ים בתהליך רישוי מקוצר אשר נועד לעודדד"ממ

 בתחומי המועצה. מיגון

ך הרישוי  המועצה מזמינה חברות המספקות פתרונות מיגון לבתים פרטיים לקחת חלק בתהלי

והבנייה של ממ"ד ביתי. יובהר כי ההתקשרות להקמת הממ"ד הינה באופן ישיר מול בעל הנכס,  

 ישיר ו/או עקיף להתקשרות זו.והמועצה לא תהיה אחראית באופן 

 

ימי עיון להנהלות הישובים ותושבי המועצה בו  \יוםיתקיימו במועצה    2021בתחילת חודש אוגוסט  

  ם מחוסרי מיגון, במסגרתתציג המועצה את הליך הרישוי המקוצר לבניית מרחב מוגן בבתי מגורי

 . ןואת תנאי ההתקשרות עימ את אפשרויות המיגון   ביריד החברות הנבחרות יציגו למשתתפים זו

 עיון: ה תנאי סף להגשת בקשה להשתתפות ביום 

ג  .1 סיווג  ובעלי  הקבלנים  בפנקס  רשום  אשר  כדין,  בישראל  הרשום  ענף  )ומעלה    1-תאגיד 

100)4 

ממ"דים )כתוספות בניה או   10 ביצוע של לפחות  2017-2020תאגיד שביצע במהלך השנים  .2

 כחלק מפרויקט בנית בית מגורים(.  

 .₪2017-2020 לשנה בכל אחת מהשנים   3,000,000קבלן בעל מחזור כספי שנתי של לפחות   .3

קבלן אשר למועצה ו/או משרד הבטחון ו/או פיקוד העורף לא היה ניסיון רע או שלא נתגלה   .4

 האחרונות. כשל מהותי בעבודות שביצע עבורם בחמש שנים

, מקיים  1976  –הקבלן ובעל הזיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   .5

מינימום,  שכר  חוק  הפרת  בגין  עבירות  משתי  ביותר  הורשע  ולא  העבודה,  חוקי  כל  את 

 .1991  –ו/או חוק עובדים זרים, התשנ"א   1987 –התשמ"ז 

בגודל    תקניביצוע הקמת מרחב מוגן  ה למבין החלופות המוצעות ע"י החברה, תיכלל הצע  .6

מ"ר )נטו( וחיבורו למבנה הקיים, לרבות מתן שירותי תכנון, מדידה ורישוי מלא    9  -של כ

מול הועדה לתכנון ובניה, עמידה בכל התקנים הנדרשים בחוק, בדיקות מעבדה, אישור  

₪ כולל    120,000בתמורה  לסכום מקסימום של    פיקוד העורף ואישורי תעודת גמר למבנה

במסגרת זו יש לתת ביטוי לתמורה לממ"ד  מע"מ )יש לציין אחוז הנחה בעת הגשת הבקשה,  

 (.ממד"ים ביישוב ומעלה 4בודד או לקבוצת רכישה מישוב ) 

חברות אשר עומדות בתנאי הסף והציעו את אחוז    4המועצה תבחר מבין המשתתפים בקול הקורא,  

 מ"ר.   9על ההצעה של ממ"ד בגודל   ההנחה הגבוה ביותר



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

החברות יוזמנו לכנס שעורכת המועצה לטובת הצגת ההליך, ויציגו בדוכן לתושבים את השירותים  

על  \)בנייה+תכנון הדוכן  להצבת  אחריות  הקורא.  הקול  הגשת  במסגרת  שהגישו  במחיר  רישוי( 

 החברות המציגות. 

טיהן יפורסמו באתר הועדה המקומית לתכנון  נוסף להגעה ליריד, החברות אשר ייבחרו להציג, פר

ובניה בני שמעון וכן באתר המועצה במשך תקופת עידוד תהליך ההתמגנות, בהתאם לשיקול דעתה  

 של המועצה.

 

  20.07.2021את הצעות המכר והמסמכים המראים עמידה בתנאי סף יש להגיש עד לתאריך 

 -אלון קוברסקי )לבירורים נוספים  שמעון לידי-במשרדי המועצה האזורית בני   12:00בשעה 

0524571442 ) 

 

 בברכה,

 מועצה אזורית בני שמעון 

 


