עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 30-2014-18
למתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי ניקיון ב33-
)שלושים ושלושה( מוסדות חינוך בעיר הרצליה ,והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים
במסמכי המכרז.
 .2לצורך מתן שירותי הניקיון ,חלקה העירייה את מוסדות החינוך ל) 3-שלוש( אשכולות )להלן" :האשכול"(.
ככלל ,קבלן לא יוכל להיבחר לבצע את השירות ביותר מאשכול אחד בלבד ,כך שהשירות יחולק בין 3
)שלושה( קבלנים .למניעת ספקות ,יובהר ,כי אף אם תהא הצעתו של קבלן כלשהי הטובה ביותר ביחס
ליותר מאשכול אחד ,תוגבל זכייתו לאשכול אחד בלבד ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובאופן שבו
ישמרו מירב היתרונות לעירייה .למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת במפורש ,כי אם תקבע העירייה כי מספר
הקבלנים שניגשו למכרז זה ,אינו מספק לצורך מתן השירות ,לכל מוסדות החינוך ,בהתאם להוראות
מסמכי המכרז ,אזי העירייה תהא רשאית לקבוע )על פי שיקול דעתה ובלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין(,
כי מציע אחד יבחר לבצע את השירות ביותר מאשכול אחד .ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בקשר לאמור בסעיף זה.
 .3רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות
הצעותיהם עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.

המציע הינו עוסק מורשה .מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
למציע רישיון תקף לפעול כקבלן שירות על-פי חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו-
.1996
למציע ניסיון קודם ומוכח של ) 3שלוש( שנים רצופות ,לכל הפחות ,בשלוש השנים שקדמו למועד
פרסום מכרז זה ,במתן שירותי ניקיון בהיקף של לפחות ) 30,000שלושים אלף( מ"ר במוסדות חינוך
ו/או במוסדות ציבור ,בו זמנית.
מספר העובדים המועסקים בפועל על-ידי המציע ,במתן שירותי ניקיון במועד הגשת ההצעה ,לא יפחת
מ) 50-חמישים( עובדים.
המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-לא הורשעו ביותר
משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית בחוק הגברת האכיפה של דיני
העבודה ,תשע"ב 2011-ב) 3-שלוש( השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו,1976-
עיצומים כספיים בשל יותר מ) 6-שש( הפרות ב) 3-שלוש( השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת
הצעות.
לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת ,אם ניתן אישור ממינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו
שכר.

 .4ניתן 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
 .5מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה 13.7.2014-בשעה  ,10:00בחדר הישיבות בבניין העירייה ,רחוב הנדיב
 ,2הרצליה .מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

 .6ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי
 michalf@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ) 17.7.2014כולל(.

המכרז,

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .7על 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.
 .8ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  28.7.2014עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים
עד המועד האמור.
 .9אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.
 .10בלי 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

