עיריית

כפר-סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' 16/2016
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מהות המכרז
עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות לביצוע גיזום ,קידוד ,כריתת עצים לאורתופדיה
לעצים ברחבי העיר כפר-סבא.
תקציב משוער הינו  ₪ 1,000,000כולל מע"מ לשנה.
העירייה רשאית לפצל את העבודה בין המציעים שיקבעו כזוכים במכרז ,וזאת עד ל 2 -מציעים.
ההסכם הינו לתקופה של שנה ,עם אופציה לטובת העירייה להאריך ההסכם ב 4 -שנים נוספות,
שנה בכל פעם.
קביעת הזוכה במכרז תעשה לפי  70%מחיר ו 30%-איכות.
תנאי סף :
על כל מציע המשתתף במכרז לצרף להצעתו מסמכים בדבר קיום תנאי סף כדלקמן:
א .תעודת "גוזם מומחה" של הגוזם שיבצע את עבודת הגיזום ובתנאי שהתעודה הוצאה לא
יאוחר מ .31/1/2013
ב .פרוט ניסיון של המציע בגיזום ,קידוד וכריתת עצים ברשות מקומית המונה  50,000איש
לפחות בשנים .2013,2014,2015
ג .פירוט ניסיון של המציע בביצוע אורתופדיה לעצים  ,כולל קשירות ,ברשות מקומית המונה
מעל  50,000תושבים ,בשנים .2015, 2014, 2013
ד .אישור רו"ח על גבי מסמך י"א לפיו המציע הינו בעל מחזור עסקים של ₪ 1,000,000כולל
מע"מ לפחות בכל אחת מהשנים ,2015 ,2014 ,2013בעבודות גיזום.
ה .ערבות בנקאית ע"ס  .₪ 50,000בתוקף עד לתאריך 21.9.16
ו .מציע שהשתתף במפגש מציעים .
ז .המציע מחזיק במנוף טרקטור לגובה  10מ' לפחות ,בבעלות או ליסינג של המציע .
מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 1,500אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש אספקה
ומכרזים רח' תל חי 68ג' ,בכפר סבא ,בימים א'-ה' בין השעות . 8:00-14:00 :אופן התשלום
ראה בקישור הבאhttp://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489 :
מועדים
תאור
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פרטים

תאריך

שעה

מפגש מציעים
(חובה)

8.6.16

10:00

במח' גנים ונוף רח' משה דיין  30כפ"ס

מועד אחרון להגשת שאלות

13.6.16

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

21.6.16

12:00

אופן ההגשה:
לפקס 09-7646420
להכניס ידנית לתיבת המכרזים ,מח' רכש
ומכרזים ,רח' תל חי 68ג' כפ"ס

כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.
_____________
אושרת גני-גונן
מנכ"לית העירייה

וייצמן  , 135כפר סבא  44100ת.ד25 .
תיוק120309 :

טלפון, 097649192 :פקס 097646420 :

