 03ינואר 2016

הנידון :מכרז  43-2015-18לאספקת מכונות צילום ואחזקתן
בהמשך לפרסום מכרז פומבי מס'  43-2015-18על ידי עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") ,הוחלט בעירייה
על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ,וזאת עד ליום 18.1.2016

שינוי במועד האחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות ידחה ליום  18.1.2016בשעה .12:00
מצ"ב טבלת תאריכים מעודכנת לגבי המכרז שבנדון
הפעילות

התאריך הקודם

מועד אחרון לרכישת מסמכי 10.1.2016
המכרז

התאריך החדש
17.1.2016

הגשת שאלות הבהרה

 4.1.2016כולל

 7.1.2016כולל

מועד אחרון להגשת הצעות

 11.1.2016בשעה 12:00

 18.1.2016בשעה 12:00

תוקף הערבות הבנקאית להצעה

3.5.2016

3.5.2016

לשימת לבכם ,לא חל שינוי בתאריך תוקף הערבות להצעה.

בכבוד רב
אתי שרעבי ,רו"ח
מרכזת הוועדה

מסמך זה הינו חלק בלתי נפר ד ממסמכי המכרז .על המציע לצרפו למסמכי המכרז ,כאשר הוא חתום
בחתימת ידו ובחותמת תאגיד המציע כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

 30דצמבר 2015

הנידון :מכרז  43-2015-18לאספקת מכונות צילום ואחזקתן
בהמשך לפרסום מכרז פומבי מס'  43-2015-18על ידי עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") ,הוחלט בעירייה
על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ,וזאת עד ליום 11.1.2016

שינוי במועד האחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות ידחה ליום  11.1.2016בשעה .12:00
מצ"ב טבלת תאריכים מעודכנת לגבי המכרז שבנדון
הפעילות

התאריך הקודם

מועד אחרון לרכישת מסמכי 3.1.2016
המכרז

התאריך החדש
10.1.2016

הגשת שאלות הבהרה

22.12.2015

 4.1.2016כולל

מועד אחרון להגשת הצעות

 4.1.2016בשעה 12:00

 11.1.2016בשעה 12:00

תוקף הערבות הבנקאית להצעה

3.5.2016

3.5.2016

לשימת לבכם ,לא חל שינוי בתאריך תוקף הערבות להצעה.

בכבוד רב
אתי שרעבי ,רו"ח
מרכזת הוועדה

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' 43-2015-18
לאספקת מכונות צילום ואחזקתן
הודעה
 .1עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת מכונות צילום ואחזקתן (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.
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 ,בשנים  2014 ,2013ו ,2015-באספקת מכונות צילום ואחזקתן עבור
לפחות שני גופים ציבוריים או פרטיים , *,אשר לפחות אחד מהם בפיזור בבניינים שונים וברחובות
שונים זה מזה ואשר היקף מכונות הצילום אותן הוא מציב ומתחזק בכל גוף לא יפחת מ20-
(עשרים) מכונות צילום בכל אחד מהגופים ובכל אחת מהשנים שקדמו לפרסום מכרז זה.
*לעניין סעיף זה משמעות המונח "גוף" הינה :רשות מקומית ו/או משרד ממשלתי ו/או ארגון שבו
היקף העובדים עומד על לפחות ( 800שמונה מאות) עובדים.
המציע מפעיל מוקד שירות לקוחות טלפוני לצורך הזמנת שירותי תיקון וטונרים ,וברשותו מעבדה
מורשת מטעם היצרן/ים לתיקון ולמתן שירותי מכונות צילום.

 .3את מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ניתן לרכוש תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד ,של
( 600שש 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
 .4ניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז
 ,v.michrazim@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ( 22.12.2015כולל).

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .5על 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.
 .6ההצעות 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.
 .7אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.
 .8בלי 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

