עיריית הרצליה
אגף התחזוקה הביטחון והלוגיסטיקה
מכרז פומבי מס' 8-2014-18
למתן שירותי נגרות אומן ושירותי תיקונים
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי נגרות
אומן לרבות ייצור ,הובלה והרכבה ,וכן למתן שירותי תיקונים ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים
ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2העירייה תפצל את המכרז לשני תחומים:
) (1תחום א' – שירותי נגרות אומן.
) (2תחום ב' – שירותי תיקונים.
כל מציע רשאי להגיש הצעה לאחד התחומים או לשניהם .העירייה תהא רשאית בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי לבחור בספק אחד לשני התחומים.
 .3העירייה שומרת לעצמה את הזכות )בלי שתהיה חייבת לעשות כן( לפצל את השירות בין ) 2שני(
קבלנים לכל היותר ,ככל שתמצא לנכון .לאחר פתיחת ההצעות ולא יאוחר מיום  6.4.2014בשעה
 ,12:00יחזיר כל אחד מהמציעים למזכירת ועדת המכרזים ,את הטופס המצורף כנספח ה' לכתב
ההזמנה ,שבו הוא מודיע האם ברצונו להשוות את הצעתו להצעה הזולה ביותר שהתקבלה .ככל
שתחליט העירייה לפצל את ביצוע השירות תבחר במציע אשר נתן את ההצעה הזולה ביותר
במציע שהסכים להשוות הצעתו לפי סדר ההצעות טרם השוואתן )ככל שאלו עומדת בתנאים
המוקדמים להגשת הצעות )כהגדרתם בסעיף  5לעיל( .יובהר ויודגש ,כי מציע שלא יחזיר את
הטופס האמור לעירייה במועדו יחשב הדבר כאי הסכמה להשוואת ההצעה.
 .4בכל מקרה שבו תחליט העירייה לפצל את מתן השירות בין ) 2שני( קבלנים יחולק ביניהם
השירות באופן שווה ,ככל הניתן ,בהתאם לצרכי העירייה .העירייה תהא רשאית לשנות את
שיעור החלוקה בהתאם לטיב מתן השירות ועמידת הקבלנים הזוכים בלוחות הזמנים.
 .5רשאים להשתתף המכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות,
הצעותיהם עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הינו עוסק מורשה ,ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום כדין בישראל.
ב .עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
תחום א' – שירותי הנגרות:
ג.

למציע ניסיון קודם ומוכח של ) 3שלוש( שנים ,לכל הפחות ,ב) 3-שלוש( השנים שקדמו
למועד פרסום מכרז זה ,קרי בשנים  ,2013-2011במתן שירותי נגרות לפי הזמנה ,בלפחות
רשות מקומית אחת ו/או גוף ציבורי אחד.

ד .למציע מחזור שנתי ,בהתייחס לשנים  ,2012-2011של לפחות ) 2,000,000שני מיליון( ) ₪ללא
מע"מ( ,בכל שנה ,הנובע מפעילותו בתחום מתן שירותי נגרות לפי הזמנה.
ה .המציע בעל עסק לייצור רהיטים ,שלו רישיון תקף לניהול עסק ,פריט רישוי  ,10.16לפי צו
רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,תשע"ג.2013-
תחום ב' – שירותי תיקונים:
ו.

למציע ניסיון קודם ומוכח של שנה לכל הפחות ,ב) 3-שלוש( השנים שקדמו למועד פרסום
מכרז זה ,קרי בשנים  ,2013-2011במתן שירותי תיקונים כדוגמת התיקונים המפורטים
בכתב הכמויות המצורף כנספח ה' להסכם.

 .6ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( ,במזומן
בלבד ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה )להלן" :ועדת המכרזים"( ,ברחוב הנדיב ,2
הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:00-08:00וביום ב' בין השעות .18:00-16:00
התשלום עבור מסמכי המכרז הכוללים את תחום א' או את שני התחומים הוא ) 1,000אלף(
שקלים חדשים ועבור מסמכי המכרז הכוללים את תחום ב' בלבד ) 400ארבע מאות( שקלים
חדשים.
 .7על כל מציע המגיש הצעתו לתחום א' או לשני התחומים לצרף להצעתו ערבות בנקאית
אוטונומית ,צמודה לעליית מדד תשומות הבניה ,לטובת העירייה ,בסך של ) 50,000חמישים אלף
( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן .ועל כל מציע המגיש הצעתו לתחום ב' בלבד
לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד תשומות הבניה ,לטובת העירייה,
בסך של ) 10,000עשרת אלפים( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .8ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  31.3.2014עד 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.
 .11ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז ,לחשבת אגף תב"ל באמצעות דואר
אלקטרוני  tali‐s@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ) 19.3.2014כולל(.
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