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"( מבקשת לעדכן ביחס למכרז  033/2018לביצוע למתן שירותי מוקד בקרה
ושירות לקוחות ,בידוק בטחו י )לא חמוש( ,סדר ות וקופה במסגרת מערך הח יו ים בהרצליה )להלן" :השירותים"(,
כדלקמן:
 .1לפ י סעיף  3.5למודעה שפורסמה ביום ) 24.12.2019סעיף  4.5למכרז  /ההזמ ה לקבלת הצעות( יבוא:
"המציע הי ו בעל רישיון תקף לפעול כ" -קבלן שירות" ,כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבל י כוח אדם,
תש "ו  ,1996 -בתחום השמירה והאבטחה".
 .2את מסמכי המכרז יתן לרכוש במשרדי החברה ,רחוב אריה ש קר  ,14בית ולטון ,בהרצליה ,בין השעות - 09:00
 ,15:00עד ליום  ,07.02.2019 ,וזאת תמורת סך של  2,000ש"ח )כולל מע"מ( ,שלא יוחזרו .לתשומת לב המשתתפים,
בוצעו תיקו ים במסמכי המכרז ,הן ביחס לת אי הסף כפי ש קבעו במסמכי המכרז המקוריים ,הן ביחס לת אים
המסחריים הקבועים במסמכי המכרז והן ביחס לת אי הסכם ההתקשרות שצורף למסמכי המכרז ,בדרך של החלפת
חוברת המכרז בחוברת חדשה הזמי ה לעיון ולרכישה במשרדי החברה.
 .3מפגש מציעים ) וסף( במסגרת המכרז ייערך ביום  29.01.2019בשעה  .12:00מפגש המציעים ה וסף יתקיים
במשרדי החברה ,רחוב אריה ש קר  ,14בית ולטון ,בהרצליה .ההשתתפות במפגש המציעים )ה וסף( הי ה חובה.
מציע ,אשר השתתף ו רשם במפגשי המציעים הקודם מיום  02.01.2019פטור מהשתתפות במפגש המציעים ה וסף.
טלפון לפרטים וספים.09-9712410 :
 .4את ההצעות יש להגיש על גבי טופסי ההזמ ה לקבלת הצעות ועל פי ההוראות המפורטות שבמסגרת מסמכי המכרז,
במעטפה 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  12.02.2019בשעה  .12:00הצעות
שתגע ה לאחר המועד ה "ל לא תתקבל ה ולא תידו ה .אין לשלוח הצעות בדואר.
בכל יתר תכ י המודעה המקורית לא חל כל שי וי.
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