החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
מכרז מס' 033/2018
הזמ ה לקבלת הצעות למתן שירותי מוקד בקרה ושירות לקוחות ,בידוק בטחו י )לא חמוש( ,סדר ות וקופה במסגרת
מערך הח יו ים בהרצליה
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ )להלן" :החברה"( מזמי ה בזאת הצעות למתן שירותי מוקד בקרה ושירות לקוחות ,בידוק בטחו י )לא
חמוש( ,סדר ות וקופה במסגרת מערך הח יו ים בהרצליה )להלן" :השירותים"( ,כמפורט במסמכי המכרז וב ספחים המצורפים אליו
כדלקמן:
את מסמכי המכרז ,הכוללים ,בין היתר ,את ת אי ההזמ ה ,ההסכם והמפרטים הטכ יים ,בצירוף מעטפת המכרז ,יתן לרכוש
.1
במשרדי ה הלת החברה ,שברח' ש קר ) 14בית ולטון( ,הרצליה ,בין השעות  ,15:00 - 09:00החל מיום  25.12.2018ועד ליום
 ,15.01.2019וזאת תמורת סך של  2,000ש"ח )כולל מע"מ( ,שלא יוחזרו.
מפגש מציעים להכרת המכרז ות איו ולשם הכרת האתרים המיועדים לביצוע השירותים ייערך ביום  02.01.2019בשעה
.2
 .14:00מפגש מציעים יחל במשרדי המזמין ,בית ולטון ,רחוב אריה ש קר  ,14בהרצליה .ההשתתפות במפגש המציעים )הן
במשרדי המזמין והן באתרים עצמם( הי ה חובה .הצעת מציע שלא השתתף במפגש הקבל ים לא תידון כלל .טלפון לפרטים
וספים.09-9712410 :
רשאים להציע הצעות במכרז אך ורק מציעים ,אשר עומדים בעצמם בכל ת אי הכשירות המפורטים להלן במצטבר:
.3
המציע הי ו תאגיד )חברה  /שותפות רשומה( הרשום בישראל או יחיד תושב ישראל.
3.1
מודגש ,כי שותפות שאי ה רשומה ו/או מי שאי ו "תאגיד" רשום בישראל אי ם רשאים להגיש הצעה במסגרת מכרז
זה.
המציע הי ו בעל יסיון קודם ומוכח בכל אחד מהתחומים כמפורט להלן:
3.2
 3.2.1באספקת שירותי כוח אדם לטובת שירותי סדר ות וקופה במסגרת לכל הפחות ) 5חמישה( ח יו ים )בין
ח יו ים עירו יים ובין ח יו ים בבעלות ציבורית ו/או בבעלות פרטית(; וב וסף
 3.2.2בביצוע שירותי בידוק בטחו י )לא חמוש( במסגרת לכל הפחות ) 3שלושה( ח יו ים תת-קרקעיים בהתאם
לה חיות משטרת ישראל; וב וסף
 3.2.3בביצוע הפעלת מוקד שירות לקוחות ,וזאת בין שמוקד שירות הלקוחות עבור פעילותו של המציע עצמו ובין
בדרך של איוש מוקד שירות לקוחות כאמור באמצעות כוח אדם של המציע עבור צד/דים שלישי/ים )כגון,
רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או גופים ציבוריים אחרים ו/או גופים מסחריים(.
וזאת של תוך ש יסיון כאמור  -בכל אחד מבין התחומים המפורטים בסעיפים  3.2.2 ,3.2.1ו 3.2.3 -לעיל  -הי ו ,לכל
הפחות ,במהלך תקופה אשר ראשיתה ביום  01.01.2016וסיומה ביום .31.12.2018
על המציע להיות בעל מחזור כספי בהיקף ומי לי אשר לא יפחת מ) 2,000,000₪ -ש י מיליון שקלים חדשים( )לפ י
3.3
מע"מ( בממוצע לש ה ,במהלך ) 3שלוש( הש ים הקל דאריות המלאות האחרו ות שלפ י מועד פרסום מכרז זה
)דהיי ו ,הש ים  2016עד .(2018
המציע הי ו "עוסק מורשה" ומ הל ספרי חשבו ות כחוק.
3.4
המציע עומד בת אים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
3.5
המציע רכש את מסמכי המכרז ,כמפורט במסמכי המכרז.
3.6
המציע השתתף במפגש המציעים ,כמפורט במסמכי המכרז.
3.7
המציע צירף להצעתו ערבות ב קאית בלתי מות ית להצעה ,בסכום ובת אי ה וסח המצורף למסמכי המכרז ,כמפורט
3.8
במסמכי המכרז.
המציע אי ו פועל תחת צו כי וס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסגרת צווים זמ יים
3.9
כאמור לעיל.
למען הסר ספק ,אין להגיש הצעה במסגרת מכרז זה על ידי מספר מציעים במשותף )בין במסגרת מערכת יחסים של
3.10
מיזם משותף ,בין במסגרת של קבלן וקבלן מש ה ובין בכל דרך אחרת(.
תשומת לב המשתתפים מופ ית להוראות ולמגבלות וספות בקשר להגשת הצעות במכרז ,כמפורט במסגרת מסמכי
3.11
המכרז.
על המציע יהיה לצרף למסמכי ההצעה ,מסמכים המעידים על קיום כל ת אי הסף כאמור בסעיף  3לעיל וכמפורט בהרחבה
.4
במסמכי המכרז ,וכן לצרף מסמכים וספים ,כקבוע במסגרת מסמכי המכרז.
החברה אי ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
.5
המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם לביצוע השירותים ב וסח המצורף למסמכי המכרז.
.6
לחברה שמורה הזכות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להבהיר ,לש ות ,לעדכן או לסייג כל ת אי מת אי המכרז וזאת בכפוף
.7
לת אי ההזמ ה לקבלת הצעות.
את ההצעות יש להגיש על גבי טופסי ההזמ ה לקבלת הצעות ועל פי ההוראות המפורטות שבמסגרת מסמכי המכרז ,במעטפה
.8
חתומה ,עליה יצוין ,באופן בולט" :מכרז מספר  "033/2018וזאת ללא כל ציון פרט אחר ,במסירה אישית לתיבת המכרזים
במשרדי החברה ,ברח' ש קר ) 14בית ולטון( ,הרצליה ,עד ליום  22.01.2019בשעה  .12:00הצעות שתגע ה לאחר המועד ה "ל
לא תתקבל ה ולא תידו ה .אין לשלוח הצעות בדואר.
האמור במודעה זו הי ו בבחי ת תמצית בלבד של ההוראות המלאות ,המפורטות במסמכי המכרז ,ובכל מקרה של סתירה
.9
ו/או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
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ארז לזובר ,מ כ"ל
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

