הזמנה לקבלת הצעות להצבת מכונות לממכר שתייה )מים ומים בטעמים( בעיר אור יהודה
עיריית אור יהודה )להלן" :הרשות"( ,מזמינה בזאת הצעות להצבת ,התקנת ,תחזוקת והפעלת
מתחמי ריענון הכוללים הצבת מכונות לממכר שתייה )מים ומים בטעמים בלבד( בפארקים
בתחומי עיריית אור יהודה וכן התקנת ספסל עגינה לאופניים ופח מיחזור בסמוך לכל אחת
מהמכונות.
כל ספק המעוניין להגיש הצעה לשם אספקת ,הפעלת והצבת מכונות השתייה ,כאמור ,רשאי
להגיש הצעתו ובלבד שהוא עומד בתנאים שלהלן .לשם הוכחת עמידתו בתנאים עליו לצרף
מסמכים מתאימים:
 .1תאגיד רשום בישראל במרשם המתנהל על פי דין ]רשם החברות/רשם השותפויות/רשם
האגודות השיתופיות[.
 .2תחום העיסוק המרכזי של התאגיד הנו הצבת ,התקנת והפעלת מכונות לממכר שתיה ומזון.
 .3ניסיון של שנתיים לפחות בהצבת התקנת תחזוקת והפעלת שתי מכונות שתייה בשלוש )(3
רשויות מקומיות /תאגידים עירוניים /חברות כלכליות ,לפחות.
 .4העדר הרשעה ו/או חקירה של הספק ושל בעלי השליטה בו ו/או של במנהליו הבכירים
בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה פיסקאלית כגון אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות
רשמיות וכד' ,אלא אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,
התשמ"א.1981-
 .5יכולת טכנית מוכחת ומאושרת על ידי הרשות /התאגיד העירוני /החברה הכלכלית לפיה
התנהלות הספק מול הרשות ,תחזוקת והפעלת המכונות הינה משביעת רצון ובלוחות זמנים
קצרים.
בתמורה להצבת כל אחת מהמכונות יספק ,יתקין ויתחזק הספק בסמוך למכונות את המתקנים
שלהלן:
 .1כיסוי למכונת השתייה – מחומר עמיד שלא יעלה על  110/110ס"מ בגובה  210ס"מ.
 .2פח מחזור לבקבוקי פלסטיק – שלא יעלה על מידות  100/40ס"מ גובה  120ס"מ.
 .3ספסל עגינה לאופניים ברחוב של  50 – 40ס"מ באורך של כ 450 -ס"מ.
יובהר ,כי המציע יצרף להצעתו מפרט של כל המתקנים לעיל בצירוף אישור מהנדס לייצור
המתקנים ובליווי תמונות.
מחירי הבקבוקים שימכרו במכונות ,לא יעלו על המחירים שלהלן:
מחיר בקבוק מים מינרליים ) 0.5ליטר( – .₪ 6
מחיר בקבוק מים מיוחדים )בטעמים( – .₪ 8
הספק/ים שיבחר/ו להפעיל את מכונות השתייה בתחומי העיר אור יהודה ידרשו להפקיד ערבויות
להבטחת עמידתם בתנאי המכרז.
מובהר בזאת כי כל הפעולות והעבודות המוטלות על הספק ,לרבות רכישת המכונות ,הפעלת
המכונות ,תחזוקת המכונות ותיקונן ,ככל שיידרש ,אספקת השתייה למכונות וכל פעולה מכל מין
וסוג ,יבוצעו על ידי הספק ועל חשבונו ,לרבות הביטוחים המפורטים בהסכם ובנספח ב'  -אישור
עריכת ביטוחים ,הרצ"ב ,ולרשות לא תהא כל נגיעה לכך.
עוד מובהר בזאת כי פניה זו ממוענת לכלל הספקים הפועלים בתחום אספקת ,התקנת ,הצבת
והפעלת מכונות לממכר שתייה ,אשר עומדים בתנאים ובדרישות הנ"ל .העירייה רשאית להתקשר
עם אחד או יותר מהמציעים העומדים בתנאים ובדרישות הנ"ל אשר יענו לפניה זו ,בכפוף
לחתימה על הסכם התקשרות אשר נוסחו יועבר לספקים שיגישו הצעה למתן השירותים ושיימצא
כי הם עומדים בתנאים דלעיל.

הספקים יהיו רשאים לעיין בהסכם ההתקשרות במשרדי העירייה החל מיום רביעי כ"ד אדר ב'
תשע"ד ,26.3.2014 ,בתיאום לפני ההגעה עם דוד חמאני ,מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
בעירייה .טלפון .03-533126
את ההצעות ניתן להגיש עד ליום חמישי כ"ד ניסן תשע"ב ,24.4.2014 ,בשעה  12:00למחלקת
משאבי אנוש בעיריית אור יהודה ,שד' סעדון אליהו  ,120אור יהודה )בקניון ,כניסה אחורית,
קומה .(2
על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל.
על המציע לצרף להצעתו את כל מפרטים מסמכים ואישורים ,המפורטים להלן.
 .1מפרט המתקנים  -המפרט יכלול את המתקנים שלהלן )בצירוף מידות ,גובה ותמונות(:
מכונות השתיה למים ומים מיוחדים
 .2אישור יועץ בטיחות /תו תקן למתקנים בהתאם לדרישות ההסכם.
 .3אישור תקף של רשויות מס ההכנסה לעניין שיעור הניכוי במקור החל על הספק.
 .4אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות רשומות ודיווח בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
כדין( ,תשל"ו .1976 -
 .5אישור תקף של רו"ח/רשות מוסמכת על דבר היות המציע עוסק מורשה ומספרו אצל רשויות
מע"מ.
מובהר בזאת כי הרשות אינה מתחייבת להתקשר עם ספק כלשהו ואין בפניה זו כדי להטיל עליה
כל חובה שהיא ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של הרשות בנוגע להתקשרות או ביצוע
פעילות המשך לפניה זו.
גורם העונה לפניה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר
למענה לפניה זו.

בכבוד רב,
דוד חמאני
מתאם פעולות מינה ל ולוגיסטיקה

