עיריית הרצליה
מכרז מסגרת פומבי מס' 11-2014-18
לרכישה ואחזקה של מתקני מים מטוהרים
הודעה מעודכנת
שינוי בתנאי המכרז ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות
 .1עיריית הרצליה מזמינה בזאת הצעות לרכישה ואחזקה של מתקני מים מטוהרים למוסדות העירייה
ולמוסדות חינוך ברחבי העיר הרצליה ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי
המכרז.
 .2המכרז יורכב משני חלקים:
) (1חלק א' – רכישת מתקני מים מטוהרים.
) (2חלק ב' – אחזקה של מתקני מים קיימים.
כל מציע רשאי להגיש הצעה לאחד החלקים או לשניהם .העירייה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי לבחור בספק אחד לשני החלקים.
 .3רשאים להשתתף במכרז 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 בישראל כדין.
ב .למציע ניסיון קודם מצטבר ומוכח ,של שנתיים ,לכל הפחות ,בשנתיים שקדמו לפרסום מכרז זה,
קרי בין השנים  ,2013-2012באספקה ואחזקה של מתקני מים ,לגוף ציבורי אחד לפחות כהגדרתו
בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
ג .למציע מחזור מכירות שנתי בכל אחת מהשנים  2011ו 2012-בהיקף שלא יפחת מ₪ 250,000-
)מאתיים חמישים שקלים חדשים( ללא מע"מ ,הנובע מפעילותו בתחום מתן שירותי אספקה,
התקנה ואחזקה של מתקני מים מטוהרים.
ד .עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
חלק א'
ה .מתקני המים ,המוצעים על-ידי המציע ,עומדים בדרישות התקן ת"י  1505חלק  *1ובתקן 900
לבטיחות בחשמל.
*תקן ת"י  1505חלק  1יחול על המערכת כמוצר סופי ומוכן לשימוש כולל רכיבים חלופיים ,רכיבים
חשמליים ורכיבי המערכת הבאים במגע עם המים.
 .4ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של 600
)שש 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
 .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.
 .6ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז ,לחשבת אגף תב"ל באמצעות דואר אלקטרוני
 tali‐s@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ) 31.3.2014כולל(.
 .7ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  7.4.2014עד 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

