טל03-9061618 :

עיריית אריאל
רח' יהודה  ,5ת.ד  ,25מיקוד 40700

פקס03-9061845 :

מכרז פומבי מס' 07 / 2018

אספקה התקנה ותחזוקה של אמצעי מיגון פיזיים וטכנולוגיים בעיר אריאל.
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עיריית אריאל ,מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקה התקנה ותחזוקה של אמצעי מיגון פיזיים וטכנולוגיים בעיר אריאל.בכל תחום השיפוט של
עיריית אריאל )להלן" :העבודה/העבודות"(.
את מסמכי המכרז הכוללים את נוסח חוזה הקבלנות ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן" :מסמכי המכרז"( ,ניתן לרכוש במשרדי
העירייה  ,רח' יהודה מס'  ,5בלשכת מנכ"ל ,החל מתאריך  03.06.2018עד  12.06.2018בימים א'  -ה' בין השעות  09:00ועד ,13:00
תמורת סך של  500ש"ח )חמש מאות ש"ח( הסכום לא יוחזר.
מפגש מציעים )להלן" :מפגש"( יתקיים ביום שני ,תאריך  ,11.06.2018שעה  15:00בלשכת מנכ"ל העירייה.
השתתפות נציגי רוכשי מסמכי המכרז במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה.
כל משתתף במפגש המעוניין בקבלת הבהרות למסמכי המכרז ,ירכז בכתב את השאלות וההבהרות בנוגע למסמכי המכרז וימסור את
המסמך בתחילת המפגש לנציגי העירייה .הבהרות ותשובות תימסרנה במפגש ו/או בפרוטוקול המפגש ו/או במועד מאוחר יותר.
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משתתף אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז ,יפנה בכתב מודפס בלבד למנהל אגף הביטחון מר אודי להב ,באמצעות
משלוח דוא"ל לכתובת , bitachon@ariel.muni.il:ויפרט בפנייתו את מהות הסתירה ו/או אי הבהירות שנתגלתה.
על פניית המציע להתקבל בעירייה לא יאוחר מתאריך  17.06.2018שעה .15:00
תשובות והבהרות תישלחנה לכל המשתתפים במפגש.
העירייה רשאית ליתן ביוזמתה הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע שינויים ו/או תוספות,
עד ל  48 -שעות לפני מועד הגשת הצעות למכרז.
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על מגיש הצעה לצרף להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו ,ערבות בנקאית לפקודת עיריית אריאל ,אוטונומית ,בלתי מסויגת,
צמודה למדד ,על שם המציע בלבד ,בנוסח הקיים במסמכי המכרז להלן ,על סך ) ₪ 25,000עשרים וחמישה אלף  (₪בתוקף עד תאריך
 24.09.2018כולל )להלן" :ערבות להשתתפות"(.
כל ההוצאות למתן הערבות הבנקאית והארכת תוקפה במידת הצורך ,תעשה על ידי המציע ועל חשבונו.
מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל ,הצעתו לא תובא לדיון .למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות.
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את ההצעה ,בצירוף כל מסמכי המכרז וצרופותיו ,פרוטוקול מפגש הבהרות ומפגש מציעים ,וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח
למשתתפים ,יש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי ,בשני עותקים מלאים  -עותק מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף של
מורשה חתימה של המציע ,ועותק נוסף  -צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה ,ולהפקידה בתיבת המכרזים אשר נמצאת
בלשכת מנכ"ל במסירה אישית בנוכחות נציג/ת העירייה ,לא יאוחר מיום ראשון ,תאריך  24.06.2018שעה  15:00לשכת מנכ"ל העיר
 -בתיבת המכרזים.
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למען הסר ספק ,רק מציע אשר רכש את מסמכי המכרז מהעירייה רשאי להגיש הצעה למכרז.
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על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים ,תימסר הודעה למגישי הצעה .המציעים רשאים להיות נוכחים
בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את העבודה או כל חלק ממנה ,בין מספר
מציעים.

אבי עזר
מנכ"ל העירייה

