עיריית הרצליה
אגף תב"ל
מכרז פומבי מס' 16-2013-17
לאבטחת מוסדות חינוך ומתקני עירייה
הודעה
.1

עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי אבטחת מוסדות חינוך ומתקני
עירייה בעיר הרצליה ,ו/או הצבת זקיפים במוסדות ומתקני העירייה ,והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות
המפורטים במסמכי המכרז.

.2

המכרז מורכב משני פרקים ,כדלקמן:
)א( פרק א' – אבטחת מוסדות חינוך ומתקני עירייה ,וכן אבטחת אירועים.
)ב( פרק ב' – הצבת זקיפים במוסדות ומתקני עירייה.
כל מציע רשאי להגיש הצעה לאחד הפרקים או לשניהם .העירייה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבחור
בספק אחד לשני הפרקים.

.3

את מסמכי המכרז ,הכוללים את שני הפרקים או את פרק א' בלבד ,לרבות ההסכם ניתן לרכוש תמורת תשלום )שלא
יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של ) 2,000אלפיים( שקלים חדשים ,ואת מסמכי המכרז ,הכוללים את פרק ב' בלבד,
לרבות ההסכם ניתן לרכוש תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של ) 800שמונה 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

.4

על כל מציע המגיש הצעתו לשני הפרקים או לפרק א' בלבד לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית
מדד המחירים לצרכן ,לטובת העירייה ,בסך של ) 80,000שמונים אלף( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
על כל מציע המגיש הצעתו לפרק ב' בלבד לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים
לצרכן ,לטובת העירייה ,בסך של ) 25,000עשרים וחמישה אלף( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.

.5

מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה 30.6.2013-בשעה  09:00בחדר ישיבות באגף תב"ל ,רחוב יוסף נבו  ,6הרצליה.
מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

.6

ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  15.7.2013עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת המכרזים,
רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור.

.7

אין להגיש הצעה על ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.

.8

בלי 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,
יהונתן יסעור
ראש העירייה

