מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודות הבאות:
מכרז מספר  – 106/17אספקת ציוד טכני – ציוד משקי
תנאי סף:
רשאי להשתתף במכרז זה ,מציע שהוא אדם שהוא עוסק מורשה ו/או חברה/תאגיד ,הרשומים כדין
בישראל ,העומד במועד הגשת ההצעה למכרז ,בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן:
 .1על המציע להיות בעל וותק וניסיון מוכח של שלוש שנים רצופות לפחות ,שקדמו להגשת הצעתו (2014-
 ,)2017בביצוע אספקת ציוד טכני וציוד משקי עבור רשות מקומית ו/או תאגיד ו/או גוף ציבורי אחד
לפחות .על המציע לצרף המלצות בנוסח המצורף למכרז זה כנספח א'  1מ 2-גורמים לכל הפחות להם
נתן שירותים בתחום נשוא מכרז זה.
 .2על המציע להיות בעל היקף פעילות שנתית של  ₪ 3,000,000לפחות .על המציע לצרף אישור רו"ח
המעיד על היקף פעילות שנתי של  ₪ 3,000,000לפחות בכל שנה מהשנים .2014-2017
 .3המציע יצרף ערבות בנקאית ,אוטונומית ,חתומה כדין ,לפקודת מיתב ,על סך של  ₪ 150,000לפי
הנוסח המצורף למכרז זה כנספח א' .2
 .4על המציע לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף  6לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – ( 1993להלן" :תקנות
חובת המכרזים") וכל תיקון ו/או תוספת ,אשר יוכנסו בסעיף זה (ככל שיוכנסו) ,במהלך תקופת
ההתקשרות עם מיתב.
 .5היה המציע תאגיד ו/או חברה ,על המציע לצרף אישור מעו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה
המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו בחתימתם על מסמכי המכרז וההסכם מתוקפו.
 .6על המציע לצרף פרופיל חברה/עסק.
 .7על המציע לצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה על שם המציע.
 .8על המציע לצרף להצעתו אישור  ISO9001על שם המציע.
מידע כללי :
•

משך ההתקשרות 12 :חודשים מיום חתימת ההסכם  4 +אופציות בנות  12חודשים כל אחת או חלק
ממנה.

•

ניתן לעיין ולקבל עותק ממסמכי המכרז ,ללא תשלום ,בתיאום טלפוני מראש (יעל/שלומית 03-
 .)9395553/593מסמכי המכרז יתקבלו כנגד מסירת פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן המכרזים,
בין השאר ,לצורך משלוח מכתבי הבהרה ,ככל ויהיו כאלו.

•

את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  -לתיבת המכרזים שבקומה  ,2עד יום חמישי 04.01.2018
בשעה  13:00במעטפה סגורה.

• מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל.
עו"ד ירון מזרחי
מנכ"ל
מיתב – זורמים ומתחדשים בשבילך כל הזמן

