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מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' /102/1
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מהות המכרז
עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות לביצוע מערכת לניהול מיסעות.
העבודה כוללת :איסוף נתוני מיקום ומצב תשתיות בתחום הדרך ברחבי העיר,
אספקה והתקנת מערכת ניהול מיסעות ,הקמת ממישק לצפייה בנתונים במערכת
המחשוב העירונית ,הכנת תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית.
כל מציע יפרט בהצעתו אחוז הנחה ממחירון.
יקבע מציע אחד בלבד כזוכה במכרז.
העירייה תבחר את הזוכים במכרז כדלקמן:
שלב א' – בדיקת עמידה בתנאי סף.
שלב ב' – קבלת ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז ,מבין ההצעות שעמדו בתנאי הסף.
על הזוכה לבצע את העבודה בתוך  121ימי עבודה.
תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז מציעים שהגישו מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף
כדלקמן:
חברה רשומה בישראל.
בעל תוכנת ניהול מסעות כמפורט בסע'  2לתנאי הסף.
העסקת צוות הנדסי מיומן כמפורט בסע' 3לתנאי הסף.
בעל ניסיון ויכולת כמפורט בסע'  4לתנאי הסף.
בעל ניסיון מקצועי כמפורט בסע'  5לתנאי הסף.
מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 21,111בתוקף עד 13.5.2114
מי שהשתתף במפגש מציע.
מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 1,111אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש
אספקה ומכרזים רח' תל-חי 86ג' ,בימים א'-ה' בין השעות 6:11-14:11 :אופן התשלום
ראה בקישור הבא:
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489
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פרטים
באגף הנדסה רח' ויצמן 137
כפר סבא
אופן ההגשה:
לפקס 10-7848421
להכניס ידנית לתיבת
המכרזים ,מח' רכש ומכרזים,
רח' תל-חי 86ג' כפ"ס
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האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.
מי שהשתתף במפגש המציעים הקודם ,אינו צריך להשתתף במפגש מציעים נוסף.
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