עיריית גבעת שמואל
מכרז מס' 23/2014
הזמנה לקבלת הצעות
לביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת רחובות
בגבעת שמואל
.1

עיריית גבעת שמואל גבעת שמואל )להלן" :העירייה"( מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע
אחזקת מערכות תאורת רחובות בגבעת שמואל )להלן" :העבודות"( וזאת על פי התנאים,
הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

.2

תנאים להשתתפות במכרז
 2.1רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים
בתנאים המצטברים הבאים:
א .בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת רחובות של שלוש שנים לפחות
באספקת שירותי אחזקת תאורת רחובות לגופים ציבוריים ו/או חברות גדולות אשר
ו/או רשויות מקומיות) .אין חובה כי מלוא תקופת הניסיון הנדרשת תהיה במקום אחד(.
ב .בעל תעודת חשמלאי מוסמך לטיפול בחיבורים מעל  40אמפר לפחות.
ג .במועד הגשת ההצעה המציע רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג ג' 1ענף – 160חשמלאות.
ד .בעלים של משאית מנוף.

.3

למען הסר ספק מובהר כי על המשתתף עצמו לעמוד בדרישות הניסיון ובכל תנאי הסף
המפורטים בסעיפים שלעיל ,והמשתתף לא יוכל להסתמך על ניסיונם ו/או עמידתם בתנאים של
גופים אחרים לרבות קבלני משנה ו/או בעלי מניות ו/או דירקטורים בתאגיד .עוד מובהר כי לא
ניתן להגיש הצעות במשותף עם מציעים נוספים .במקרה ומוגשת הצעה של חברה -להוכחת
דרישת תעודת חשמלאי מוסמך ניתן להציג תעודה של עובד בחברה.

.4

ההצעה במכרז זה תהא על ידי מתן הנחה /תוספת על המחירים המפורטים בכתב הכמויות ,נספח
2א' למסמכי המכרז .מובהר כי מציע שלא יציין בהצעתו אם מדובר בהנחה או בתוספת תיחשב
הצעתו להנחה מהמחירים שבכתב הכמויות והדבר יחייב את הקבלן.

.5

כל משתתף במכרז ישלם לעירייה סך של  ₪ 1,500עבור רכישת מסמכי המכרז .סכום זה לא
יוחזר למשתתפים ,בכל מצב.

.6

ערבות מכרז – יש להגיש ערבות בנקאית אוטונומית ,בת פירעון עם דרישה ראשונה בנוסח
הרצ"ב בסך של  5,000ש"ח לפקודת העירייה בתוקף לתקופה של עד לתאריך  14.12.14וזאת
להבטחת קיום תנאי המכרז.

.7

סיור קבלנים  -יתקיים לצורכי הבהרות ביום  4.9.14בשעה  .12:00במשרדי העירייה.
ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה למציעים במכרז.

.8

מועד אחרון להגשת הצעות  -יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה
לא יאוחר מיום  14.9.14שעה .15:30

.9

יתר פרטי המכרז מפורטים בחוברת המכרז המצויה במזכירות מנכ"ל העירייה.
בכבוד רב,
יוסי ברודני,
ראש עיריית גבעת שמואל

