עיריית

כפר-סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' 4102.83
מהות המכרז
.1

עיריית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות לביצוע אספקה ,התקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי
אש ,מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות.

.2

המכרז כולל  2פרקים:
פרק א' :ציוד כיבוי אש ומערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים  -אספקה ותחזוקה.
פרק ב' :מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות – אספקה ותחזוקה.

.3

הקבלן יציין בהצעתו את אחוז ההנחה המוצע על ידו לכל אחד מ 2 -הפרקים נשוא
המכרז.

.4

יודגש כי ההנחה תהיה בגובה אחיד לכל הרכיבים באותו פרק.

.5

העבודות יבוצעו בהתאם להזמנות עבודה פרטניות בהיקף ובלו"ז כפי שיקבעו ע"י
העירייה בכל הזמנה לפי תוכנית העבודה.

.6

המציע רשאי לתת הצעה לכל אחד מפרקי המכרז או לכל פרקי המכרז.

.7

העירייה תהא רשאית לקבוע זוכה אחד בכל פרק.

.8

ההסכם הינו לתקופה של  3שנים.
ניתנת אופציה לטובת העיריה להאריך ההסכם ב 2 -שנים נוספות ,שנה בכל פעם.

.9

תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז מציעים שיציגו:

ב.

תעודת הסמכה ממכון התקנים כדלקמן:
פרק א' – ת"י 129
פרק ב' – ת"י  1221חלק  ,11ת"י  ,1298ת"י  ,5211ת"י .1596

ג.

אישור רו"ח על מחזור עסקים של  ₪ 3,111,111לפחות בכל אחת מהשנים ,2111
.2113 ,2112

ד.

למשתתפים בפרק ב' – פרוט של  151מערכות כיבוי אש אזוריות שמתוחזקות ע"י
המציע בשנים .2111-2113

ה.

למשתתפים בפרק ב' – פרוט של  151מערכות כיבוי אש אנלוגיות שמתוחזקות ע"י
המציע בשנים .2111-2113

ו.

מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך  ₪ 31,111בתוקף עד .8.4.2115

א.
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מסמכי המכרז

.11

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 1,111אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש
אספקה ומכרזים רח' תל חי 68ג' ,בכפר סבא ,בימים א'-ה' בין השעות. 8:11-14:11 :
אופן התשלום ראה בקישור הבאhttp://www.kfar- :
saba.muni.il/?CategoryID=489
מועדים

.11

תאור
מפגש מציעים
(לא חובה)
מועד אחרון להגשת
שאלות
מועד אחרון להגשת
הצעות
.12

פרטים

תאריך

שעה

18.12.14

12:11

23.12.14

12:11

נפגשים :במח' ביטחון ויצמן 136
פינת הרצל
אופן ההגשה:
לפקס 19-7646421

8.1.15

12:11

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.

_____________
אשל ארמוני
מנכ"ל העירייה
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