עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 2-2016-18
החלפת יחידות לקירור מים באולם ספורט היובל ובאשכול פיס
הודעה
 .1עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות להחלפת יחידות לקירור מים באולם ספורט היובל
ובאשכול פיס (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.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

המציע הינו עוסק מורשה ,ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.
המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
המציע קבלן מיזוג אויר הרשום אצל רשם הקבלנים בסיווג ב 170-לפחות ,לפי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,תשכ"ט.1969-
המציע בעל ניסיון מוכח של ( 10עשר) שנים לפחות בתחום מיזוג האוויר המוסדי.
המציע ביצע לפחות ( 5חמש) עבודות מיזוג אוויר בתפוקה מינימלית של ( 300שלוש מאות) טון קירור ,לכל
עבודה ,במהלך השנים  2014 ,2013ו.2015-
המציע או מי מעובדיו מהנדס או הנדסאי מוסמך.
למציע לפחות ( 10עשרה) עובדים מקצועיים (ולא קבלני משנה) ,עם ניסיון מוכח של ( 4ארבע) שנים לפחות
ביחידות לקירו מים.

 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד ,של ( 1,000אלף)
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
 .4מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה 19.1.2016-בשעה  14:00באולם ספורט היובל ,רחוב דוד השמעוני  ,25הרצליה,
ובשעה  15:00באשכול פיס ,רחוב יהודה הנשיא ( 90חצר חטיבת ביניים זאב) ,הרצליה.
מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
 .5על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת העירייה ,בסך של
( 50,000חמישים אלף) שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .6ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי
 v.michrazim@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ( 24.1.2016כולל).

המכרז,

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .7ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  1.2.2016עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת המכרזים,
רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור.
 .8אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.
 .9בלי 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

