החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ
מכרז מספר 01/18
להפעלת שירותי השכרה של כיסאות נוח ,מיטות שיזוף ,שמשיות ושולחנות
למתרחצים בחופים הציבוריים חמי זוהר ועין בוקק
 .1החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזאת הצעות להשתתף במכרז
להפעלת שירותי השכרה של כיסאות נוח ,מיטות שיזוף ,שמשיות ושולחנות למתרחצים בחופים
הציבוריים בחמי זוהר ,בעין בוקק ,בחוף הסולריום ובחוף הנפרד ,אשר גבולותיהם מסומנים
בצבע אדום במפה המצ"ב כנספח א' לחוזה (להלן ,בהתאמה" :השירותים" ו" -החופים"),
וזאת לתקופה של  12חודשים.
 .2רשאים להשתתף במכרז מציעים בעלי ניסיון מוכח של שנה אחת לפחות במתן שרותי השכרת
מיטות שיזוף ,כסאות חוף ,שמשיות ו/או שולחנות בחופי רחצה ,וזאת במהלך חמש השנים
האחרונות.
 .3על המציע להיות בעת הגשת הצעתו ובכל עת במהלך ההתקשרות בעל כל רישיון ו/או היתר
הדרושים על פי כל דין לצורך מילוי התחייבויות המציע שיזכה במכרז (להלן" :הזוכה") על פי
החוזה.
 .4במסגרת ההצעה ייתן המציע את הצעתו לגובה דמי הרשאה שנתיים שישלם לחברה עבור
הזכות להפעלת השירותים בכל החופים נשוא מכרז זה .דמי ההרשאה המינימאליים יעמדו על
סך של ( ₪ 180,000בתוספת מע"מ) לשנה.
 .5על הזוכה להחזיק ,בכל עת ,ציוד להשכרה (קרי  -כיסאות נוח ,מיטות שיזוף ,שמשיות
ושולחנות) העומד בדרישות ובכמויות המפורטות במפרט השירותים (מסמך  10למסמכי
המכרז) .הציוד המושכר יסופק ויתוחזק על ידי הזוכה ועל חשבונו.
 .6הזוכה במכרז יהיה רשאי להתחיל במתן השירותים מיד ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות,
בתנאי שהוא יחזיק בציוד כנדרש במסמך  10למסמכי המכרז ,ובכל מקרה לא יאוחר מ60 -

ימים ממועד החתימה על החוזה ,והכל בכפוף להמצאת כל המסמכים ו/או האישורים ו/או
ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים לידי החברה .מובהר בזאת ,כי בכל מקרה ,הזוכה לא
יחוייב בדמי הרשאה בגין  60הימים הראשונים שממועד החתימה על החוזה.
 .7את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  500ש"ח (שלא יוחזרו בכל מקרה) ,במשרדי
מועצה אזורית תמר שבנווה זוהר ,בימים א'  -ה' בין השעות  ,09:00-15:00או באמצעות העברה
בנקאית והרוכש יקבל את מסמכי המכרז בפורמט  PDFבאמצעות דוא"ל .לפרטים נוספים ניתן
לפנות בטלפון .08-6688855/6 :בנוסף ,ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,במשרדי
המועצה ,בימים א' עד ה' בין השעות .15:30 – 8:30

 .8על המציע להגיש את הצעתו למכרז באופן המתואר בדברי ההסבר (בצירוף האישורים
והמסמכים המפורטים שם) ובצירוף ערבות בנקאית מבוילת כדין לקיום ההצעה בגובה 30,000
ש"ח (להלן " -ערבות הקיום"); תוקף ערבות הקיום יהא עד ליום  ,11.07.2018אך החברה תהא
רשאית לדרוש את הארכת תוקפה לחודש נוסף .הצעה שלא תצורף לה ערבות קיום בנוסח
המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף.
 .9מפגש מציעים למתן דגשים והבהרות בנוגע לעבודות נשוא המכרז יתקיים בחוף חמי זוהר
בתאריך  14.02.2018בשעה  .09:00השתתפות במפגש המציעים לכל אורכו הינה תנאי חובה
להשתתפות במכרז.
 .10בכל 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,
גב' נינה בביץ' ,בכתובת הדוא"ל  ,michrazim@ma-tamar.co.ilוזאת עד לא יאוחר מיום
 21.02.2018בשעה  .16:00באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות
ההבהרה שיועברו באמצעות דואר אלקטרוני ,בטלפון 08-6688880 :או בדוא"ל חוזר (לא
אוטומטי).
 .11את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת בחדר רכזת המכרזים בבניין המועצה
שבנווה זוהר .תיבת המכרזים תיפתח ביום  , 11.03.2018המועד האחרון להגשת הצעות הינו
יום  11.03.2018עד השעה  .12:00הצעה 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 באמצעות פקס או דוא"ל לא יתקבלו .ההצעה תוגש בשני העתקים לא
כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית (דיסק  /דיסק און קי).
פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד .פרטים נוספים ניתן לקבל באתר האינטרנט של המועצה
בכתובת .www.ma-tamar.org.il :הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו
המופיעים בדברי ההסבר ,בחוזה וביתר מסמכי המכרז.
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