עיריית גבעת שמואל
מכרז פומבי מס' 75102/
לאספקת והתקנת משטחי גומי למתקני חצר
 .1תנאים כלליים
 .1.1עיריית גבעת שמואל (להלן" :העירייה ") מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת
משטחי גומי למתקני חצר בגבעת שמואל בעלי תו תקן ישראלי ( 1941להלן:
משטחי הגומי").
 .1.1המדובר במכרז מסגרת לאספקה והתקנה של משטחי גומי למתקני חצר ,על פי
צורכי העירייה ועל פי הזמנות עבודה חתומות כדין כפי שתוצאנה מעת לעת,
במהלך תקופת החוזה.
 .1תנאי סף להשתתפות במכרז
 .1.1רשאים להשתתף במכרז:
 .1.1.1מציע שהינו יחיד או גוף משפטי (עוסק מורשה או תאגיד).
 .1.1.1מציע אשר הוא או קבלן משנה מטעמו רשום ברשם הקבלנים בעל סיווג
קבלני בענף משנה  211לפחות בהיקף כספי של ב' 2לפחות .על המציע
לצרף להצעתו אישור רשם קבלני שלו או של קבלן משנה מטעמו .מובהר כי
העסקת קבלן המשנה תותר לצורך יציקת הבטון בלבד.
 .1.1.2מציע בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות שני פרויקטים של אספקת
והתקנה של משטחי גומי בהיקף של  253מ"ר יציקת גומי למתקני חצר בכל
פרויקט .ובתנאי שעבודות אלו בוצעו בתקופה שבין השנים  1311עד
.1141319
 .1.1.9בעל הסמכה לתקן ישראלי .1941
 .1ערבות מכרז
 .2.1להבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י ההצעה למכרז ,על המציע לצרף להצעתו
ערבות בנקאית אוטונומית בת פירעון עם דרישה ראשונה ,שהופקה לבקשתו,
בסכום של ( ₪ 13,333עשרת אלפים שקלים חדשים) לפקודת העירייה ,בנוסח

הערבות המצורף כנספח 2א' למסמכי המכרז (להלן" :הערבות לתקופת
המכרז") .הערבות הבנקאית לתקופת המכרז תהא בתוקף עד לתאריך .1...15
 .4אופן הגשת ההצעה
 .9.1המשתתפים במכרז יגישו את הצעותיהם על גבי טופס ההצעה המסומן כמסמך
מס'  2למסמכי המכרז .המחירים בהצעה ינקבו בש"ח ולא יכללו מס ערך מוסף.
 .9.1על המשתתף למלא בטבלה בסעיף  13למסמך הצעת המשתתף ,מסמך  2למסמכי
המכרז ,את המחירים המוצעים על ידו לכל פריטים המפורטים בטבלה .ההצעות
תיבחנה לפי סיכום ההצעות לפרטים השונים בטבלה .מובהר כי סעיף  2לטבלה
לא יכלל בסיכום ההצעה לצורך בחירת ההצעה הזוכה .אך המחיר יחייב את
הזוכה .העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא כללה הצעה לכל הפריטים
שבמסמך .2
 ./מועד אחרון להגשת הצעות
 .5.1את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש
להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה  ,לא יאוחר
מיום  10.1.2/בשעה  .2/:00להצעה יש לצרף מס' טלפון ,כתובת דואר ומס'
פקס' לקבלת דברי דואר מהעירייה .
 .6שאלות הבהרה
 ...1שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך  1/.1.2/בשעה  .21:00לאחר מועד זה לא
ניתן לשלוח שאלות ולא ינתן מענה לשאלות שישלחו לאחר מועד זה .כל הפניות
להבהרות כאמור תעשינה באמצעות הפקס' 32-5212551 :ויופנו למנכ"ל העירייה.
תשובות עירייה תימסרנה על פי הכתובות שימסרו לעירייה .רק הבהרות ו4או
תיקונים של המזמין בכתב יחייבו .הבהרות אלה תשלחנה לכל המשתתפים
במכרז.
 .7יתר פרטי המכרז מפורטים בחוברת המכרז המצויה במזכירות מנכ"ל העירייה ,ואין
במסמך זה כדי להחליף את מסמכי המכרז.
___________________
יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל

