עיריית הרצליה
אגף המנהל הכספי
מכרז פומבי מס' 42-2015-18
לביצוע שירותי מדידות
הודעה
 .1עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע שירותי מדידות בקרקעות ומבנים ובחינת
השימושים בנכסים בתחום העיר הרצליה (להלן" :השירות") ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות
המפורטים במסמכי המכרז.
 .2העירייה שומרת לעצמה את הזכות (בלי שתהיה חייבת לעשות כן) לפצל את השירות בין ( 3שלושה) קבלנים
לכל היותר ,ככל שתמצא לנכון .אם תחליט העירייה לפצל את ביצוע השירות בין ( 3שלושה) קבלנים יחולק
השירות ביניהם כך שקבלן לא יקבל שיעור של פחות מ( 30%-שלושים אחוזים) מסך היקף המדידות בפועל
בהתאם לצרכי העירייה .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,העירייה תהא רשאית לשנות את שיעור החלוקה ,במקרה
שבו טיב ביצוע השירות ועמידת מי מהקבלנים הזוכים בלוחות הזמנים לא תהא לשביעות רצונה.
 .3רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות ,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 שמודבר בתאגיד עליו להיות
רשום כדין בישראל.
המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
המציע בעל ניסיון קודם ומוכח של ( 3שלוש) שנים לפחות ,ב( 3-שלוש) השנים שקדמו לפרסום
מכרז זה ,בביצוע שירותי מדידה ובחינת השימושים בנכסים ,בלפחות רשות מקומית אחת שבה
לכל הפחות ( 15,000חמישה עשרה אלף) בתי אב ,והיקף המדידות המינימלי בה הוא 200,000
(מאתים אלף) מ"ר.
למציע מודד מוסמך מטעמו.

 .4את מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ניתן לרכוש 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
 .5ניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז
 ,v.michrazim@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום  22.12.2015כולל).

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .6על 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.
 .7ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  4.1.2016עד 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

