עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ

מכרז פומבי מס'  1211למתן שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של
שילוט על מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו
חברת עזרה וביצרון בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה ספקים להגיש הצעות למתן שירותי ייצור ,אספקה
והתקנה של שילוט על מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו .השילוט יוצב על גבי מבני ציבור ברחבי העיר ,בין
היתר ,במבני החינוך ,הרווחה ,הקהילה והדת ,והמשרדים העירוניים בעיר .תיאור מפורט של השירותים
והעבודות מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מהם.
החברה מעוניינת להתקשר עם מציע זוכה אחד בלבד ,בהסכם מסגרת ,ומעת לעת ,ובהתאם לצרכי החברה,
להעביר למציע הזוכה הזמנות עבודה פרטניות עם השירותים הנדרשים.
מובהר כי החברה לא תעניק לזוכה הרשאה בלעדית להענקת השירותים ואינה מתחייבת לספק לו עבודה
בהיקף כלשהו ו/או בכלל .בנוסף ,החברה תהא רשאית ,בכל עת ,להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל
ולקיים שירות דומה ו/או מקביל ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולטובתה.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של שלוש ( )3שנים שתחילתם במועד אשר ייקבע ע"י
החברה ,לאחר הזכייה במכרז .החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש ( )3תקופות
נוספות ,שנה בכל פעם או חלק ממנה ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
.1

תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד הגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים
שלהלן :
 .1.1המציע הינו יחיד או גוף משפטי.
 .1.2המציע בעל ניסיון מוכח ,בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד פרסום המכרז ,בביצוע עבודות ייצור,
אספקה והתקנה של שלטי מידע ו/או הכוונה ו/או שמות מבנים עירוניים או ממשלתיים במרחב
הציבורי הפתוח עבור שלוש ( )3רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות ממשלתיות
לפחות ,כאשר לכל אחד מן הגופים סופקו לפחות  150שלטים מן הסוג האמור במצטבר.
 .1.3המציע בעל ניסיון מוכח ,בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז ,בביצוע עבודות ייצור,
אספקה והתקנה של שלטים המודפסים בהדפסת משי עבור שלוש ( )3רשויות מקומיות ו/או
תאגידים עירוניים ו/או חברות ממשלתיות לפחות ,כאשר לכל אחד מן הגופים סופקו לפחות 100
שלטים מן הסוג האמור.
 .1.4המציע ,או קבלן המשנה המוצע מטעמו ,בעל ניסיון מוכח ,בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום
המכרז ,בביצוע עבודות ייצור ,אספקה והתקנה של שלטי אותיות בודדות בחיתוך לייזר עבור
שלושה ( )3גופים לפחות (פרטיים ו/או ציבוריים) ,כאשר לכל אחד מן הגופים סופקו לפחות 20
שלטים מן הסוג האמור במצטבר.
 .1.5מחזור ההכנסות של המציע ,הנובע מייצור ,אספקה והתקנה של שלטי מידע ו/או הכוונה ו/או
שמות מבנים עירוניים וממשלתיים במרחב הציבורי ,בכל אחת מהשנים  2017 ,2016, 2015לא
פחות מ 1,200,000-ש"ח (לא כולל מע"מ).
 .1.6המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
 .1.7המציע מחזיק באישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד ,כי הוא מנהל ספרי חשבונות
ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו ,ולא בשיתוף עם אחרים ,בכל תנאי הסף ,ובכל
שאר תנאי המכרז ,ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר ,לרבות חברות
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-2שלובות ,חברות בנות ,חברות אם ,קבלני משנה ,אורגנים של המציע ,שותפויות וכיוצ"ב ,למעט אם
צוין במפורש אחרת בתנאי הסף.
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת  ,www.e-b.co.il :וכן ניתן לעיין
במסמכים במשרדי החברה בכתובת רחוב המסגר  9תל אביב-יפו.
 .3את מסמכי המכרז להגשה ,ניתן יהיה לרכוש במשרדי החברה בלבד ,תמורת סך של  ,₪ 500כולל
מע"מ כחוק ,שלא יוחזרו בשום מקרה ,והכל החל מיום  ,28.5.19בכפוף לבירור ותיאום מראש בטלפון
( 03-7910332ענת) .התשלום ייעשה באמצעות המחאה שזמן פירעונה יום רכישת המכרז לפקודת עזרה
ובצרון חברה לשכון בע"מ.
 .4המועד האחרון להעברת פניות ,שאלות ,סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או ספקות שיימצאו בקשר
למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז ,יהא ביום  9.6.2019בשעה  ,12:00וזאת למייל
שכתובתו.anath@e-b.co.il :
 .5את ההצעות יש להגיש ביום  23.6.2019החל מן השעה  09:00ועד השעה  ,14:00לתיבת המכרזים
הנמצאת במחלקת ההנדסה שבמשרדי עזרה ובצרון.
 .6החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה את
הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 .7למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי
המכרז ,האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.
בכבוד רב,
עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ
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