עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' פ 45 - 2014 - 18 -
לביצוע עבודות שיפוץ שירותים באולם הספורט בבית ספר היובל בהרצליה
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת הגשת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ שירותים באולם
הספורט בבית ספר היובל בהרצליה ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2רשאים להגיש הצעות מציעים אשר ,נכון למועד הגשת ההצעות ,הצעותיהם עומדות בכל התנאים שלהלן:
א.
ב.
ג.

ד.

עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק וכן תושב ישראל .במקרה שהמציע הינו תאגיד עליו
להיות תאגיד רשום כדין בישראל.
קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,לביצוע עבודות בענף הבנייה בסיווג ג ,1לפחות ,לפי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט.1969-
ניסיון קודם ,כקבלן ראשי בלבד ,בביצוע  3פרויקטים ,לפחות ,הכוללים עבודות שיפוץ* בהיקף של 1.2
מיליון  ₪לא כולל מע"מ ,כל אחד** ,לכל הפחות ,במהלך השנים  ,***2014 – 2010והמלצות.
* עבודות השיפוץ יכללו ,בין היתר ,רכיבים של בנייה ,חשמל ואינסטלציה .אתר השיפוץ יכלול ,בין היתר,
איזור רטוב.
**ההיקף של  1.2מיליון  ₪מתייחס לעבודות השיפוץ בלבד בכל פרוייקט.
***  3הפרוייקטים יכולים להתבצע בכל מועד במהלך השנים ) 2014 – 2010כולל( ,ואין חובה כי 3
הפרוייקטים התבצעו במהלך כל השנים ,כאמור.
עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד בסך 800
)שמונה מאות( 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
 .4על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת העירייה,
בסך של ) 25,000עשרים וחמש אלף( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .5מפגש מציעים יתקיים ביום רביעי  14.1.2015בשעה  ,10:00בכניסה לאולם הספורט בביה"ס היובל רחוב
דוד שמעוני ,הרצליה .מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
באמצעות

 .6ניתן להפנות שאלות הבהרה ,בכתב ,בנוגע למסמכי המכרז
 ,Amdurski@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום חמישי ) 22.1.2015כולל(.
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 .7ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום שני  2.2.2015עד 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

