עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 14-4141-41
לאספקת מערכת תצוגת משחק משולבת וידאו למרכז הספורט "היובל" הרצליה
הודעה
 .1עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת מערכת תצוגת משחק משולבת וידאו
למרכז הספורט "היובל" ,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.1791-
המציע הינו ספק לוחות תוצאות לאולמות כדורסל משולבות וידיאו.
המציע ,בעצמו או בשיתוף ספק לוחות וידיאו ,בעל ניסיון קודם ומוכח באספקת מערכת אחת לפחות
של לוחות תוצאות משולבי וידאו לאולמות כדורסל
המציע ,בעצמו או בשיתוף ספק לוחות וידיאו ,בעל ניסיון קודם ומוכח של שנה רצופה לפחות ,בשנה
שקדמה לפרסום מכרז זה , ,בהתקנה ותפעול של מערכת תצוגת משחק משולבת וידאו ומסכי תוצאות
באולמות כדורסל.
למערכת המוצעת אישור תקף של  FIBA LEVEL ONEלציוד תצוגת משחק ואישור של FIBA
 LEVEL ONEלתכנת תצוגת משחק.
המערכת המוצעת עומדת בדרישות המפרט הטכני.

 .1ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד ,של 166
(שש מאות) שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה (להלן" :ועדת המכרזים") ,ברחוב הנדיב
 ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:66-60:66וביום ב' בין השעות .10:66-11:66
 .2מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה 11.11.2611 -בשעה  ,11:66במרכז ספורט "היובל" ,רחוב רש"י ,21
הרצליה .מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 .3על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של ( 10,666חמישה עשר אלף) שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .1ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי
 michalf@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ( 10.11.2611כולל),

המכרז,

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .0ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  1.12.2611עד השעה  12:66בצהרים ,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

