עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 21-2013-17
בדבר הפעלת תחנת מוניות במרינה בהרצליה
חלק מחלקה  29בגוש 6516

הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש לעירייה הצעות בדבר הפעלת תחנת
מוניות ללא משרד מצפון לקניון "ארנה" במרינה בהרצליה ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות
המפורטים במסמכי המכרז.
.2
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4

תחנת המוניות ממוקמת מצפון לקניון "ארנה" במרינה הרצליה ,במקרקעין הידועים כגוש  6516חלק
מחלקה .29
התחנה ללא משרד ,וכוללת  3מקומות חניה בניצב למדרכה במפרץ החניה ברחוב יורדי ים.
העירייה הינה בעלת זכות חזקה וניהול במקרקעין במרינה בהרצליה.
הפעלת תחנת המוניות תהא תוך  7ימים מיום מסירת החזקה.
)להלן" :תחנת המוניות" ו/או "הנכס"(

 .3המחיר השנתי המינימלי הנדרש בעבור זיכיון להפעלת תחנת המוניות עומד על סך של  ₪ 40,000בתוספת
מע"מ ככל שיחול )להלן" :דמי השכירות"(.
 .4את מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,ניתן לרכוש תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של
 ,₪ 600במזכירות ועדת המכרזים של העירייה ,ברחוב הנדיב  ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות
 12:00-08:00וביום ב' בין השעות ) 18:00-16:00ובלבד שמדובר ביום עבודה(.
 .5לא ישולמו דמי תיווך ולא תתקבלנה הצעות ממשרדי תיווך.
 .6על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של  ,₪ 8,000כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .7ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום ב'  19.8.2013עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות
ועדת המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת
המכרזים עד המועד האמור.
 .8בלי 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.
 .9לרוכשי המכרז תינתן האפשרות לפנות בכתב למנהלת מחלקת נכסים וביטוחים בפקס מס' 09-9543818
בשאלות הבהרה ו/או שגיאה ו/או אי התאמה שמצאו במסמכי המכרז עד ליום א') 11.8.2013 ,כולל( .לא
תתקבלנה שאלות לאחר המועד כאמור.
בברכה,
יהונתן יסעור
ראש עיריית הרצליה

