עיריית

כפר-סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' 4.02.03
מהות המכרז

.1

עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות למכרז מסגרת לביצוע עבודות סלילה
והרחבה של כבישים ומדרכות ,תשתיות מים ,ביוב ,ניקוז וחשמל ,גינון
והשקיה ,בהיקפים כספיים שונים כפי שיוזמנו מעת לעת0
.2

ההסכם הינו לתקופה של  2שנים.
ניתנת אופציה לטובת העירייה להאריך ההסכם ל 2 -שנים נוספות ,שנה בכל פעם.

.3

הפרויקטים יבוצעו בהתאם להזמנות עבודה פרטניות חתומות כדין ,בהיקף ובלו"ז
כפי שיקבעו ע"י העירייה בכל הזמנה.

.4

העירייה תקבע עד  3זוכים במכרז.

.5

כל אחד מהמציעים יפרט בהצעתו גובה הנחה המוצעת על ידו באחוזים מהמחירון.
גובה הנחה מקסימלי הינו .22%

.6

ההנחה תהיה בגובה אחיד ותתייחס לכל הסעיפים המופיעים במחירון.

.7
.8
.9

קביעת הזוכה במכרז תהיה לפי שקלול כדלקמן:
 - 85%מחיר
 - 15%איכות

.12

תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז:
א.

קבלנים רשומים במועד הגשת ההצעות בפנקס הקבלנים בעלי סיווג
 – 222ג 2 -לפחות על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
תשכ"ט –.1969

ב.

מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של .₪ 122,222

ג.
ד.
ה.

מי שהשתתף בעצמו או באמצעות נציג מטעמו במפגש מציעים .
קבלנים בעלי ניסיון מוכח של  3שנים ומעלה  ,בין השנים ,2227-2213
בביצוע  3עבודות בתחום של פיתוח כבישים ותשתיות ,בהיקף של
 ₪ 2,222,222לפחות (כולל מע"מ) לכל עבודה.
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-2מסמכי המכרז

.11

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 1,522אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח'
רכש אספקה ומכרזים רח' תל-חי 68ג' ,בימים א'-ה' בין השעות 8:22-14:22 :אופן
התשלום ראה בקישור הבא:
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489
מועדים

.12

תאור

פרטים

תאריך

שעה

מפגש מציעים חובה

15.9.14

12:22

באגף הנדסה רח' ויצמן
 137כ"ס

מועד אחרון להגשת
שאלות
מועד אחרון להגשת
הצעות

18.9.14

12:22

6.12.14

12:22

אופן ההגשה:
לפקס 29-7646422
להכניס ידנית לתיבת
המכרזים ,מח' רכש
ומכרזים ,רח' תל-חי 68ג'
כפ"ס

כללי

.13
א.
ב.

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.
______________
אשל ארמוני
מנכ"ל העירייה
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