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לכבוד
משתתפי המכרז
א.ג.נ
הנדון :מכרז פומבי מס' 10-2015-18
לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון בעיר

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות והבהרות נוספות
 .1בהמשך לפרסום מכרז פומבי מס'  10-2015-18על ידי עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"(,
הוחלט בעירייה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ,וזאת עד ליום .4.5.2015
שינוי במועד האחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות ידחה ליום  4.5.2015בשעה .12:00
מצ"ב טבלת תאריכים מעודכנת לגבי המכרז שבנדון
הפעילות

התאריך
הקודם

התאריך
החדש

מועד אחרון
לרכישת מסמכי
המכרז

19.4.2015

3.5.2015

הגשת שאלות
הבהרה

13.4.2015
בשעה 16:00

22.4.2015
בשעה 12:00

מועד אחרון
להגשת הצעות

20.4.2015
בשעה 12:00

4.5.2015
בשעה 12:00

תוקף הערבות
הבנקאית להצעה

18.8.2015

18.8.2015

לשימת לבכם ,לא חל שינוי בתאריך תוקף הערבות להצעה.

 .2המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נוספות הינו ביום רביעי  22.4.15בשעה .12:00
העירייה תתייחס לשאלות ההבהרה הנוספות בצורה מרוכזת .יובהר כי שאלות שיגיעו
לאחר מועד זה ,ידחו על הסף.

הבהרות נוספות
 .3הרינו להבהיר כי המחיר המקסימלי שקבעה העירייה בהצעת המחיר לעובד מיוחד בימים
א'-ו' ובימים א'-שבת ,הינו קבוע ולא תחול עליו הנחת הקבלן .
 .4למען הסר ספק ,התמורה בגין עובדים מיוחדים היא בנפרד ובנוסף לתמורה בגין תחזוקה
חודשית.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציע לצרפו למסמכי המכרז ,כאשר הוא
חתום בחתימת ידו ובחותמת תאגיד המציע כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

בכבוד רב,
איילה ממן
חשבת אגף שאיפ"ה

העתקים:
גב' טובה רפאל  ,חברת מועצה ויו"ר ועדת מכרזים.
גב' ליאורה דוכן ,מזכירת ועדת מכרזים

עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 10-2015-18
לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון בעיר
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת
של שטחי הגינון בעיר )להלן" :עבודות הגינון"( ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים
במסמכי המכרז.
 .2רשאים להשתתף המכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות ,הצעותיהם
עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הינו עוסק מורשה .מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
ב .המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
ג .למציע בעצמו ניסיון קודם ומוכח של ) 5חמש( שנים רצופות לפחות במהלך השנים  ,2014-2010בביצוע
עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי גינון ב) 2-שתי( רשויות מקומיות ,בהיקף של ) 200מאתיים( דונם
לפחות ,בכל רשות.
ד .על המציע להיות בעל מחזור כספי של  5מיליון ) ₪חמישה מיליון שקלים חדשים( לפחות )לא כולל
מע"מ( בכל אחת מהשנים  2013 ,2012ו.2014-
ה .המציע מעסיק מנהל עבודה בעל תעודה מקצועית בגננות מסוג  2חדש לפחות מטעם משרד הכלכלה
ו/או טכנאי נוף ו/או הנדסאי נוף ו/או אדריכל נוף ו/או אגרונום ,ובעל ניסיון קודם ומוכח של לפחות
שנתיים כמנהל עבודה בעבודות תחזוקה שוטפת של שטחי גינון.
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לצורך ביצוע עבודות הגינון חולקה העיר לארבעה אזורים ,כאשר על המציעים חלה חובה להגיש הצעה
נפרדת לכל אחד מארבעת האזורים .עם זאת ,בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי המכרז ,לא יזכה אותו מציע
ביותר מאזור אחד.
מציע שלא יגיש הצעה לארבעת האזורים ,הצעתו תיפסל על הסף.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של
) 2,000אלפיים( שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה )להלן" :ועדת המכרזים"( ,ברחוב
הנדיב  ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:00-08:00וביום ב' בין השעות .18:00-16:00
ביום רביעי ה 1/4/2015 -יתקיים מפגש קבלנים בשעה  12:00בחדר הדיונים בבית שאיפ"ה  ,רחוב השרון
הרצליה.
,29
מובהר ,כי ההשתתפות בסיור ובמפגש המציעים הינה חובה.
ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז ,למנהלת מחלקת גנים ונוף באגף שאיפ"ה
באמצעות דואר אלקטרוני  Galit@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ) 9/4/2015כולל(.
על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של ) ₪ 80,000שמונים אלף( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  20/4/2015עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים
עד המועד האמור.
אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.
בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי כל דין ,מובהר בזאת ,כי
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,וכן את הזכות שלא לקבל אף
הצעה שהיא.
בברכה,
משה פדלון
ראש העירייה

