עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 44-2015-18
לביצוע עבודות ולמתן שירותים בנוגע למערכות רמזורים" ,גלים ירוקים" ,מערכות בקרה
אזורי ותמרורים מוארים
הודעה

 .1עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים להגיש לעירייה הצעות לביצוע עבודות ולמתן
שירותים בנוגע למערכות רמזורים" ,גלים ירוקים" ,מערכות בקרה אזורי ותמרורים מוארים  306ו ,707-הכל
בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2העירייה חילקה את הרמזורים בעיר לשני חלקים ,ושומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודות בין ( 2שני)
קבלנים לכל היותר ,בהתאם לחלוקה זו.
 .3רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות ,הצעותיהם
עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975-ככל שמודבר בתאגיד עליו להיות רשום
כדין בישראל.
ב .המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
ג .המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט,1969-
בכל הסיווגים שלהלן:
ענף התקנות רמזורים ( )280סיווג א' 2ומעלה.
ענף חשמל ( )160סיווג א' 2ומעלה.
ד .החל משנת  2013ועד למועד האחרון להגשת הצעות ,ביצע המציע עבודות התקנה ואחזקה של מערכות
רמזורים ,לפי אחת מהחלופות שלהלן:
 .1עבודות התקנה ואחזקה של מערכות רמזורים עבור רשות מקומית אחת או גוף ציבורי* אחד ,בהיקף
כספי מצטבר של לפחות ( ₪ 2,500,000שניים וחצי מליון שקלים חדשים) ,לא כולל מע"מ.
 .2עבודות התקנה ואחזקה של מערכות רמזורים עבור ( 3שלוש) רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים*
שונים ,בהיקף כספי מצטבר של לפחות ( ₪ 1,250,000מליון מאתיים חמישים שקלים חדשים) ,לא כולל
מע"מ ,עבור כל רשות מקומית או גוף ציבורי בנפרד.
 .3המציע מתחזק באחזקה ישירה כמות מינימלית של ( 200מאתים) צמתים ברשויות מקומיות או בגופים
ציבורים* ,בכל שנה.
לעניין סעיף זה" :אחזקה ישירה" משמעה למציע חוזים חתומים עם רשויות מקומיות ו/או גופים
ציבוריים.
*לעניין סעיף זה "רשות מקומית או גוף ציבורי" משמעו :רשות או גוף כדוגמת עירייה ,חברה כלכלית,
חברת נתיבי אילון ,חברת נתיבי תחבורה עירוניים ,חברת נתיבי היובל ,חברת דרך ארץ וחברת נתיבי
ישראל.
ה .למציע ניסיון קודם ומוכח ,בביצוע עבודות התקנה ואחזקה של מערכות רמזורים ,החל משנת  2011ועד
למועד האחרון להגשת הצעות.
ו .המציע מאושר על-ידי משרד התחבורה להתקנה ואחזקה של רמזורים.
ז .המציע מעסיק בעצמו לפחות ( 4ארבעה) אנשי מקצוע בתחום הרמזורים (עבודות אחזקה ,התקנה ושינויים
ברמזורים) בעלי ניסיון של לפחות ( 3שלוש) שנים ,החל משנת  2013ועד למועד האחרון להגשת הצעות.
 .4ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד ,של 3,000
(שלושת אלפים) שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה ,ברחוב הנדיב  ,2הרצליה ,בימים א' ,ג',
ד' ,ה' בין השעות  12:00-08:00וביום ב' בין השעות .18:00-16:00

 .5ביום רביעי ה 30.12.2015 -יתקיים מפגש מציעים בשעה  10:00בחדר הישיבות בבניין העירייה ,רחוב הנדיב ,2
הרצליה .יובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 .6ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי
 v.michrazim@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום .10.1.2016

באמצעות

המכרז,

דואר

אלקטרוני

 .7על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת העירייה,
בסך של ( 100,000מאה אלף) שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .8ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  25.1.2016עד 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

