עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 19-2015-18
להתקנת דשא סינטטי במגרשי כדורגל קיימים
הודעה
 .1עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות להתקנת דשא סינטטי במגרשי כדורגל קיימים
(להלן" :העבודות") ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות,
הצעותיהם עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975-ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות
רשום כדין בישראל.
ב .המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
ג.

המציע בעל ניסיון קודם ומוכח להתקנה של דשא סינטטי בלפחות ( 3שלושה) מגרשי כדורגל אשר
עומדים בתקן התאחדות הכדורגל במהלך השנים  ,2015-2010או לחילופין המציע מעסיק מנהל עבודה
בעל ניסיון בהתקנת דשא סינטטי בלפחות ( 5חמישה) מגרשי כדורגל אשר עומדים בתקן התאחדות
הכדורגל במהלך השנים .2015-2010

ד .למציע התקשרות תקפה עם יצרן דשא או לחילופין עם נציגו הרשמי של יצרן הדשא בארץ.
.1

בבעלות המציע הציוד המפורט להלן הנדרש לביצוע העבודות :גריידר לייזר לפילוס
השכבות החצץ.

.2

 Seamfixלחיתוך והדבקה.

.3

 Gluefixמכשיר לחיתוך.

.4

 Turfgripמכשיר ללפיתה והצמדה.

.5

 Gtasscutterמכשיר לחיתוך דו צדדי.

.6

 Turfrollerמכשיר לפריסת דשא סינטטי.

.7

טופדרסר או .sandmatic

.8

מברשת מסתובבת או רוטטת להחדרת חול וגומי.

 .1ניתן 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
 .2על 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.
 .3מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה 4.6.2015 -בשעה  ,10:00במגרשי האימונים המזרחיים ,רחוב אייבי
נתן ,הרצליה .מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

 .4ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז,
 michalf@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום  8.6.2015בשעה .12:00

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .5ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  15.6.2015עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים
עד המועד האמור.
 .6אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.
 .7בלי 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

