(מודעה)

מכרז מס'  2071/להתקשרות בהסכם מסגרת למכירת ואספקת ציוד חופי לחברה
הכלכלית חבל ים המלח
.1

החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ (להלן " -החברה") מזמינה בזאת הצעות
להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת ציוד המיועד לחופי רחצה ,ובכלל זה כיסאות נוח,
מיטות שיזוף ,שמשיות וכיוצא באלה (להלן" :השירותים" ו"-הציוד החופי" או
"הציוד").

.2

החברה תזמין מהמציע שיזכה במכרז (להלן" :הזוכה" או "הספק") ציוד ראשוני עבור
שני חופים ציבוריים שהיא מפעילה .הזמנת הציוד הראשוני תכלול ,לכל הפחות252 ,
מיטות 022 ,כסאות 122 ,שולחנות 122 ,שמשיות ו 122-תופסנים לשמשיות (להלן:
"ההזמנה הראשונית") .לאחר מכן תהיה החברה רשאית להזמין מהזוכה ,מעת לעת ועל
פי שיקול דעתה ,ציוד חופי נוסף ,וזאת עד לתום תקופת ההתקשרות .אספקת הציוד
לחברה ,בהתאם למפורט בהזמנות העבודה שישלחו לזוכה ,תתבצע בתוך  7ימי עבודה.
מובהר ,כי המסגרת התקציבית להסכם זה הנה  .₪ 252,222למען הסר ספק ,אין החכ"ל
מתחייבת לרכוש מהזוכה ציוד בהיקף זה ו/או לבצע הזמנות נוספות לאחר ההזמנה
הראשונית .יחד עם זאת ,יתכן ובפועל ההיקף הכספי של פרטי הציוד החופי שיוזמנו יהיה
גבוה או נמוך מסכום זה ,ובמקרה כאמור לא תהיינה לזוכה כל טענות ,דרישות או
תביעות כלפי החברה בעניין זה.

.3

הציוד יהיה באיכות מעולה ובהתאם לדרישות החברה .הובלת הציוד לחופים או לכל
מקום אחר עליו תורה החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,תהיה באחריות ועל חשבון
הזוכה .הזוכה יתן לחברה אחריות של שנה ( 12חודשים) על כל הציוד שיסופק על ידו,
החל ממועד אספקתו של כל פריט ציוד.

.0

רשאי לגשת למכרז מציע העומד במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים
הבאים:
.0.1

המציע עסק במכירת ואספקת ציוד* חופי ו/או ציוד גן ו/או ציוד לגני אירועים
במהלך  3השנים הקלנדריות שקדמו להגשת הצעה (;)2212- 2210

.0.2

המציע מכר ציוד חופי ו/או ציוד גן ו/או ציוד לגני אירועים בהיקף כספי מצטבר
של ( ₪ 1,222,222ללא מע"מ) לפחות ב –  3השנים הקלנדריות שקדמו להגשת
הצעתו (;)2210-2212

.0.3

המציע הנו תאגיד הרשום בישראל;

.0.0

המציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרז;

.0.5

המציע רכש את מסמכי המכרז;

.0.2

המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ;

.0.7

המשתתף בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו –
;1772

.0.4

המשתתף רכש את מסמכי המכרז;

.0.7

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט ,בעבירות לפי חוק
עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו –  .1772אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים  -חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי
בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע .כמו
כן ,המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים
עם מוגבלויות.
*ציוד בסעיפים  – 4.1-4.2כגון שולחנות ,כיסאות ,מיטות וכיוצ"ב.

.5

ההצעות במכרז תדורגנה על פי מחיר בלבד (.)122%

.2

את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  522ש"ח (שלא יוחזרו בכל מקרה),
במשרדי המועצה האזורית תמר (להלן" :המועצה") שבנווה זוהר ,בימים א'  -ה' בין
השעות  ,27:22-15:22או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בטלפון,24-2244455/2 :
והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט  .PDFבנוסף ,ניתן לעיין במסמכי המכרז,
ללא תשלום ,במשרדי המועצה ,בימים א' עד ה' בין השעות .27:22-15:22

.7

את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שבחוברת המכרז בצירוף האישורים והמסמכים
המפורטים שם ,במעטפה סגורה ועליה ציון מס' המכרז וזאת עד ליום  1172/7021/עד
השעה  .10:22הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים ,מסיבה
כלשהי ,לא תידון .אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית .הצעות שיתקבלו
בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.

.4

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע
סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו
של סעיף כלשהו ,על המציע להפנות בכתב בפורמט  WORDבלבד ,את שאלותיו לרכזת
ועדת המכרזים במועצה ,הגב' נינה בביץ' ,במייל  ,michrazim@ma-tamar.co.ilוזאת עד
לא יאוחר מיום  2172/7021/בשעה .12:22

.7

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעות הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן
שומרת החברה על זכותה לנהל משא-ומתן עם מי מהמציעים אשר הצעותיהם תמצאנה
מתאימות.

.12

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד 7הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם
אלו המופיעים בחוזה וביתר מסמכי המכרז7
רוני אזולאי
מנכ"ל

