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לכבוד
רוכשי המכרז
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז מס'  31-2012-17לאספקת שירותים ומכשירים סלולרים
בהמשך לפרסום מכרז מס'  ,31-2012-17לאספקת שירותים ומכשירים סלולרים ,אשר פורסם על ידי עיריית
הרצליה )להלן" :העירייה"( ולמכתב מיום  24.10.2012באשר לדחיית המכרז ,להלן הבהרה נוספת מאת
העירייה:
הבהרה:
הוחלט בעירייה על דחיית מועד הגשת המכרז ,פעם נוספת ,עד ליום  19.11.2012בשעה .12:00
לשימת לבכם ,לא חל שינוי בתאריך תוקף הערבות להצעה כפי שמופיע במכתב מיום .24.10.2012

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

*12.11.2012

19.11.2012

 *12.11.2012שעה 12:00

 19.11.2012שעה 12:00

**10.2.2012

10.2.2013

1.11.2012

9.11.2012

*תאריך מקורי 22.10.2012
** תאריך מקורי 20.1.2013

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,
מיכל פרנקל ,עו"ד
הלשכה המשפטית – עיריית הרצליה

העתק:
מר יהונתן יסעור – סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המכרזים
מר ג'ו ניסימוב – סמנכ"ל העירייה

עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 31-2012-17
לאספקת שירותים ומכשירים סלולרים
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש לעירייה הצעות לאספקת שירותים
ומכשירים סלולרים ,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  22.10.2012עד 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 .09-9529854

בברכה,
יעל גרמן
ראש העירייה

