 09יוני 2015

הנדון :מכרז פומבי מס'  20-2015-18ביצוע החלפת גופי תאורה במגרשי אימונים
מזרחיים לכדורגל בהרצליה
הבהרה מספר 3
בהמשך לפרסום מכרז פומבי מס'  20-2015-18על ידי עיריית הרצליה
)להלן" :העירייה"( ,הרינו מתכבדים להודיעכם כדלקמן:
להלן תנאי הסף הנכון ,בטעות לא נמחק לאחר מספר הסיווג המונח
בסוגרים בלתי מוגבל –
תנאי הסף הקבוע בסעיף 2ד להודעה ובסעיף 7ד לתנאי המכרז והוראות
למציעים ישונה כדלקמן:
המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,לפי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,תשכ"ט ,1969-בכל הסיווגים שלהלן:
א - 160 1/חשמלאות
א - 270 1/תאורת כבישים
א – 250 1/הנחת כבלי חשמל

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.

 02יוני 2015

הנדון :מכרז פומבי מס'  20-2015-18ביצוע החלפת גופי תאורה במגרשי אימונים
מזרחיים לכדורגל בהרצליה
הבהרה מספר 2
בהמשך לפרסום מכרז פומבי מס'  20-2015-18על ידי עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") ,הרינו
מתכבדים להודיעכם כדלקמן:
תנאי הסף הקבוע בסעיף 2ד להודעה ובסעיף 7ד לתנאי המכרז והוראות למציעים ישונה כדלקמן:
המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
תשכ"ט ,1969-בכל הסיווגים שלהלן:
א( 160 1/בלתי מוגבל)  -חשמלאות
א( 270 1/בלתי מוגבל)  -תאורת כבישים
א – 250 1/הנחת כבלי חשמל
יתר תנאי הסף יישארו על כנם.
לאור זאת ,מציע אשר לא השתתף במפגש המציעים אשר התקיים ביום שלישי ה ,2.6.2015-מוזמן
לתאם הגעה למפגש מציעים נוסף שיתקיים ביום שלישי ה 9.6.2015-בשעה  ,09:00באמצעות
דוא"ל  michelf@herzliya.muni.ilאו בטלפון  .09.9591511יובהר ,כי חלה חובה לתאם הגעה
מראש ,ולא ניתן יהיה להעלות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לקיומו של מפגש המציעים
באם לא תואמה הגעה מראש.
מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה .למניעת ספקות ,יובהר כי אין חובת
השתתפות למציעים אשר השתתפו במפגש המציעים הקודם

שינוי במועד האחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות ידחה ליום שני ה 22.6.2015 -בשעה .12:00
מצ"ב טבלת תאריכים מעודכנת לגבי המכרז שבנדון
הפעילות

התאריך הקודם

התאריך החדש

מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז

7.6.2015

21.6.2015

הגשת שאלות הבהרה

8.6.2015

11.6.2015

 15.6.2015בשעה 12:00

 22.6.2015בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

לשימת לבכם ,לא חל שינוי בתאריך תוקף הערבות להצעה.
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.

 01יוני 2015

הנדון :מכרז פומבי מס'  20-2015-18ביצוע החלפת גופי תאורה במגרשי אימונים
מזרחיים לכדורגל בהרצליה
בהמשך לפרסום מכרז פומבי מס'  20-2015-18על ידי עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") ,הרינו
מתכבדים להודיעכם כדלקמן:
בסעיף 2ד להודעה ובסעיף 7ד לתנאי המכרז והוראות למציעים נפלה טעות ,במקום סיווג א240 4/
– הנחת כבלי חשמל ,נדרש סיווג א.250 4/
יתר תנאי הסף יישארו על כנם.
לאור זאת ,מציע אשר לא השתתף במפגש המציעים אשר התקיים ביום שלישי ה ,2.6.2015-מוזמן
לתאם הגעה למפגש מציעים נוסף שיתקיים ביום שלישי ה 9.6.2015-בשעה  ,09:00באמצעות
דוא"ל  michelf@herzliya.muni.ilאו בטלפון  .09.9591511יובהר ,כי חלה חובה לתאם הגעה
מראש ,ולא ניתן יהיה להעלות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לקיומו של מפגש המציעים
באם לא תואמה הגעה מראש.
מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה .למניעת ספקות ,יובהר כי אין חובת
השתתפות למציעים אשר השתתפו במפגש המציעים הקודם

שינוי במועד האחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות ידחה ליום שני ה 22.6.2015 -בשעה .12:00
מצ"ב טבלת תאריכים מעודכנת לגבי המכרז שבנדון
הפעילות

התאריך הקודם

התאריך החדש

מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז

7.6.2015

21.6.2015

הגשת שאלות הבהרה

8.6.2015

11.6.2015

 8.6.2015בשעה 12:00

 22.6.2015בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

לשימת לבכם ,לא חל שינוי בתאריך תוקף הערבות להצעה.
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.

עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 20-2015-18
ביצוע החלפת גופי תאורה במגרשי אימונים מזרחיים לכדורגל בהרצליה
הודעה
 .1עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים להגיש לעירייה הצעות לביצוע החלפת גופי
תאורה במגרשי אימונים מזרחיים לכדורגל בהרצליה ,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.

המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975-ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות
רשום כדין בישראל.
המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח ,ב( 5-חמש) השנים שקדמו לפרסום מכרז זה ,בביצוע עבודות
תאורה במגרשי כדורגל לפי הנחיות  FIFAוההתאחדות לכדורגל בישראל ,לרבות התקנת עמודי תאורה
גבוהים פנסי מטל הלייד  2,000ווט ,לוחות חשמל ,כבלים ,חפירות ,עבודות ואביזרים נלווים ,בלפחות
מגרש כדורגל אחד
המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט-
 ,1969בכל הסיווגים שלהלן:
א( 160 5/בלתי מוגבל)  -חשמלאות
א( 270 5/בלתי מוגבל)  -תאורת כבישים
א – 240 4/הנחת כבלי חשמל

 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד ,של 600
(שש מאות) 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
 .4על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של ( 15,000חמישה עשר אלף) שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .5מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה 2.6.2015 -בשעה  ,09:00במגרשי האימונים המזרחיים ,רחוב אייבי
נתן ,הרצליה .מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 .6ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי
 michalf@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ( 8.6.2015כולל).

המכרז,

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .7ההצעות 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.
 .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

