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א.ג.נ,.

הנדון :מכרז מס'  1-2013-17לאספקת שירותי מפ"א )מפעיל פנים ארצי(
בהמשך לפרסום מכרז מס'  ,1-2013-17לאספקת שירותי מפ"א ,אשר פורסם על ידי עיריית
הרצליה )להלן" :העירייה"( ,להלן הבהרה מאת העירייה:
הבהרה:
הוחלט בעירייה על דחייה נוספת של מועד הגשת המכרז עד ליום  29.4.2013בשעה .12:00
לשימת לבכם ,לא חל שינוי בתאריך תוקף הערבות להצעה.

מצ"ב טבלת תאריכים מעודכנת לגבי המכרז:
הפעילות
מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
תקופת הערבות הבנקאית להצעה
מועד אחרון לשאלות הבהרה

התאריך )ים( הקודם

התאריך )ים( המעודכן

8.4.2013

29.4.2013

 8.4.2013שעה 12:00

 29.4.2013שעה 12:00

7.7.2013

7.7.2013

לא יאוחר מאשר עשרה
ימים לפני המועד האחרון
להגשת הצעות

עד ליום ) 22.4.2013כולל(

למען הסר ספק ,מבקשת העירייה להבהיר ,כי בהתאם לרישיון המפ"א מטעם משרד
התקשורת ,הספק הנבחר יהיה מחויב לספק לעירייה את השירותים הבאים:
.1
.2
.3
.4

מתן שירותי תקשורת לעירייה בזמן חירום.
הפנית שיחות למוקד .106
בהתאם לבקשת העירייה ,הפניית שיחות בחירום לחפ"ק העירוני.
שירות בזמינות  ,24/7תוך עמידה במדדי שירות  SLAכמפורט בסעיף  33להסכם.

כמו כן ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות לממש את הזמנת הצירים בשלבים ,עד ) 12שניים
עשר( חודשים.
מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציע לצרפו למסמכי המכרז ,כאשר הוא
חתום בחתימת ידו ובחותמת תאגיד המציע כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

בכבוד רב,
ליאורה דוכן
מזכירת ועדת המכרזים

עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 1-2013-17
לאספקת שירותי מפ"א )מפעיל פנים ארצי(
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש לעירייה הצעות לאספקת שירותי
מפ"א )מפעיל פנים ארצי( לאספקה ,התקנה והפעלת צירי  PRIבאתרי העירייה ,הכל בהתאם ובכפיפות
לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2את מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ניתן לרכוש תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד,
של ) 600שש 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
 .3על 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.
 .4ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  11.3.2013עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות
ועדת המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת
המכרזים עד המועד האמור.
 .5בלי 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.
 .6לבירורים ניתן לפנות באמצעות פקס מספר  09-9591571למזכיר העירייה.

בברכה,
יהונתן יסעור
ראש העירייה

