עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 23-3102-01
למתן קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית
הודעה מתוקנת
 .1עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית ,אשר
יערכו ב"מרפסת"-מרכז הצעירים העירוני ,עבור תושבי העיר הרצליה (להלן" :השירות") ,הכל בהתאם
ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות ,הצעותיהם
עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הינו עוסק מורשה ,ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.
ב .עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1791-
ג .למציע ניסיון קודם ומוכח של ( 5חמש) שנים לפחות ב( 5-חמש) השנים שקדמו לפרסום מכרז זה
בעריכת קורסים פסיכומטריים.
ד .המציע מעסיק לפחות ( 11עשרה) מדריכים מקצועיים קבועים בעלי ניסיון של לפחות שנתיים בתחום
מתן קורסים פסיכומטריים.
 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד ,של 111
(שש מאות) שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה (להלן" :ועדת המכרזים") ,ברחוב הנדיב
 ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:11-10:11וביום ב' בין השעות .10:11-11:11
 .4על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של ( 15,111חמישה עשר אלף) שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .5מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום ראשון ה 21.0.2114-בשעה  ,11:11ב"מרפסת" – מרכז הצעירים העירוני,
רחוב סוקולוב  ,5הרצליה .מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
 .1ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז,
 michalf@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום  31.0.2114בשעה .12:11

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .9ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  0.7.2114עד השעה  12:11בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים
עד המועד האמור.
 .0אין 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

עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 23-3102-01
למתן קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית ולשיפור בגרויות
הודעה
 .1עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית
ולשיפור בגרויות ,אשר יערכו ב"מרפסת"-מרכז הצעירים העירוני ,עבור תושבי העיר הרצליה (להלן:
"השירות") ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות ,הצעותיהם
עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הינו עוסק מורשה ,ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.
ב .עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1791-
ג .למציע ניסיון קודם ומוכח של ( 5חמש) שנים לפחות ב( 5-חמש) השנים שקדמו לפרסום מכרז זה
בעריכת קורסים פסיכומטריים וקורסים לשיפור בגרויות.
ד .המציע מעסיק לפחות ( 11עשרה) מדריכים מקצועיים קבועים בעלי ניסיון של לפחות שנתיים בתחום
מתן קורסים פסיכומטריים וקורסים לשיפור בגרויות.
 .1ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד ,של 111
(שש מאות) שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה (להלן" :ועדת המכרזים") ,ברחוב הנדיב
 ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:11-10:11וביום ב' בין השעות .10:11-11:11
 .2על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של ( 15,111חמישה עשר אלף) שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .3מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה 11.0.2111-בשעה  ,11:11ב"מרפסת" – מרכז הצעירים העירוני ,רחוב
סוקולוב  ,5הרצליה .מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
 .1ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי
 michalf@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ( 13.0.2111כולל).

המכרז,

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .5ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  25.0.2111עד השעה  12:11בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים
עד המועד האמור.
 .1אין 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

