עיריית גבעת שמואל
מכרז פומבי מס' 8102/81
לביצוע עבודות אחזקה ושיפוץ מבני ציבור בגבעת שמואל
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תנאים כלליים:
 .1.1עיריית גבעת שמואל (להלן" :העירייה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אחזקה
ושיפוצים במבנים ציבוריים ,על פי התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי
המכרז (להלן" :העבודות").
 .1.1המדובר במכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים במבנים ציבוריים על פי צורכי העירייה ועל
פי הזמנות עבודה חתומות כדין כפי שתוצאנה מעת לעת ,במהלך תקופת החוזה.

.2

תנאי סף להשתתפות במכרז
 1.1רשאים להשתתף במכרז מציע שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:
א .מציע שהינו יחיד או תאגיד שהינו קבלן בעל סיווג מאת רשם הקבלנים בסיווג א' 1ענף
 131לפחות או בעל סיווג קבלני סיווג ג' 1ענף .111
ב .מציע שהינו בעל  5שנות ניסיון בביצוע עבודות שיפוצים לרשויות מקומיות או לגופים
ציבוריים גדולים.
 1.1להוכחת העמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיפים  1.1א' ו 1.1-ב' שלעיל יש לצרף אישור
סיווג עדכני מרשם הקבלנים המתאים לסיווג הנדרש ולהיקף הכספי ואשר תקף למועד הגשת
ההצעה .בנוסף על המציע לצרף להצעתו אישורים והמלצות בדבר עמידתו בדרישות הניסיון
הנ"ל בצירוף פירוט מקומות בהם סופקו שירותים והיקפם הכספי בנוסח המצ"ב כנספח 1ג'
למסמכי המכרז.

.3

ערבות מכרז
להבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י ההצעה למכרז ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית
אוטונומית בת פירעון עם דרישה ראשונה ,שהופקה לבקשתו ,בסכום של ( ₪ 11,111עשרת
אלפים ש"ח) לפקודת העירייה ,בנוסח הערבות המצורף כנספח 1א' למסמכי המכרז (להלן:
"הערבות לתקופת המכרז") .הערבות הבנקאית לתקופת המכרז תהא בתוקף עד לתאריך
. 15.11.11

.1

אופן הגשת ההצעה
ההצעה תכלול את שיעור ההנחה/תוספת המוצע למחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח 1א'
למסמכי המכרז .לא ניתן להציע שיעור הנחה שונה לפריטים שונים ויש להציע שיעור הנחה

1
זהה לכל הפרטים .מציע שלא יציין בהצעתו אם מדובר בהנחה או בתוספת תיחשב ההצעה
כהנחה והדבר יחייב את המציע.
את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש ,בתמורה לסך של  ₪ 1,511במשרדי העירייה ברחוב בן
גוריון  11בגבעת שמואל .סכום זה לא יוחזר בכל מקרה .העירייה תהיה רשאית שלא לדון
בהצעה שהוגשה ע"י מציע שלא רכש את מסמכי המכרז.
.5

מועד אחרון להגשת הצעות
את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד
במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה  ,לא יאוחר מיום29.9.81 :
בשעה 85:// :להצעה יש לצרף מס' טלפון ,כתובת דואר ומס' פקס' לקבלת דברי דואר
מהעירייה .

.6

ישיבת הבהרות
ישיבת הבהרות תתקיים בתאריך  81.9.81בשעה  88://בבניין העירייה .ההשתתפות בישיבה
אינה חובה.

.7

יתר פרטי המכרז מפורטים בחוברת המכרז המצויה במזכירות מנכ"ל העירייה.

בכבוד רב,
גבי חדד ,מנכ"ל

