עיריית

כפר-סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' 17/2016
מהות המכרז
עיריית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות למתן שרותי אבטחה ושמירה במוסדות חינוך ,מוסדות ציבור,
פארק ,אירועים וסיור עירוני.
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המכרז כולל  2פרקים:
פרק א' :אבטחה ושמירה
פרק ב' :מוקד וסיור
כל מציע נדרש לתת הצעתו לשני הפרקים של המכרז ,ולכל הרכיבים נשוא המכרז.
כמו כן יפרט המציע אחוז הנחה מוצע במידה והוא יקבע כזוכה בשני הפרקים.
העירייה רשאית לפצל את הזכייה במכרז בין  2מציעים ,כך שבכל אחד מהפרקים יקבע זוכה אחר
במכרז ,או לקבוע זוכה אחד במכרז ,הכל לפי שיקול דעתה המקצועי והענייני.
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ההסכם הינו לתקופה של שנה.
ניתנת אופציה לטובת העיריה להאריך ההסכם ב 3 -שנים נוספות ,שנה בכל פעם.
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תנאי סף
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רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בתנאים המצטברים הבאים ,במועד הגשת ההצעה:
בעל רישיון לקיום וארגון משרד לשרותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה תשל"ב-
.1972
בעל רישיון לפי סע' (10ג') לחוק כלי ירייה התש"ט.1949-
בעל רישיון לעסוק כקבלן שרות בתחום שמירה ואבטחה מטעם משרד התמ"ת.
מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במכרז בתוקף עד .26.9.16
מציע שהפעיל מוקד רמה א' בשנים .2015 ,2014 ,2013
מציע המעסיק לפחות  200מאבטחי מוסדות חינוך בכל אחת מהשנים .2015 ,2014 ,2013
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מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 1,000אשר 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 הבא:
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489
מועדים
תאור
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פרטים

תאריך

שעה

מפגש מציעים
(לא חובה)

15.6.16

14:00

במח' רכש ומכרזים רח' תל חי  68ג'

מועד אחרון להגשת שאלות

19.6.16

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

26.6.16

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 .
תיוק258471:

טלפון, 097649192 :פקס 097646420 :

