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מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' 4102/9
עדכון

.1

מהות המכרז
אספקה ,הקמה ,התקנה ותחזוקה שוטפת של מרכזיית טלפונים עירונית (כולל הסבה ואיחוד
של מרכזיות קיימות) בעיריית כפר סבא.

.2

אופן קביעת הזוכה הינה כדלקמן:
 - 02%מחיר
המציע יציין בהצעתו את התשלום החודשי המבוקש  06Xחודש.
 - 02%איכות
ועדה מקצועית תבחן את ההצעות שיוגשו ותעניק ניקוד איכות כמפורט במסמכי המכרז.

.3

הצעה שתקבל פחות מציון  06%ברכיב האיכות תיפסל על הסף.

.0

ההסכם הינו לתקופה של  5שנים.

.5

תנאי סף
רשאים להגיש הצעה למכרז רק מציעים העומדים בתנאי הסף כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.

.0

מציעים בעלי ניסיון בכל אחת מהשנים  2613 ,2612 ,2611באספקה
והתקנת מרכזיות טלפוניות ל 3 -לקוחות גדולים בעלי  066עמדות קצה
לפחות כ"א.
מציעים שהעסיקו לפחות  16עובדים במשרה מלאה בשנת  2613בהתקנה
ובתמיכה של מרכזיות טלפוניה.
מציעים בעלי מחזור עסקים שנתי ,בהיקף של ₪ 5,666,666בכל אחת מהשנים
.2613 ,2612 ,2611
מציעים שצרפו להצעתם ערבות בנקאית בסך  ₪ 26,666בתוקף עד .21/7/10
מציעים שהשתתפו במפגש מציעים.

מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 1,666אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש
אספקה ומכרזים רח' תל-חי  00ג' ,בכפר סבא ,בימים א'-ה' בין השעות0:66-10:66 :
אופן התשלום ראה בקישור הבא:
.http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489

וייצמן  , 531כפר סבא  00544ת.ד51 .
תיוק10544 :

טלפון, 409400505 :פקס 409404054 :
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מועדים
תאור

תאריך

שעה

פרטים

מפגש מציעים חובה.
מי שהשתתף במפגש הקודם
אינו חייב בהשתתפות
במפגש זה

7.5.10

12:66

בכתובת :המייסדים  31כפר סבא
אגף המחשוב קומה ב'

מועד אחרון להגשת שאלות

11.5.10

12:66

אופן הגשה:
לפקס  61-7000026ובנוסף
לדוא"ל
amirm@ksaba.co.il
כקובץ וורד .במקרה של
סתירה בין קובץ הוורד
למסמך הפקס יהיה מסמך
הפקס הקובע.

מועד אחרון להגשת הצעות

25.5.10

12:66

להכניס ידנית לתיבת המכרזים,
מח' רכש ומכרזים ,רח' תל-חי
 00ג' כפ"ס

.0

כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.

______________
אשל ארמוני
מנכ"ל העירייה
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