מכרז פומבי ) (RFPמס' 1/2015
אספקת שירותי תקשורת סלולארית לעיריית אור יהודה
מסמך א'  -הזמנה לקבלת הצעות מחירים
 .1עיריית אור יהודה )להלן" :העירייה"( ,מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת שירותי
תקשורת סלולארית לעירייה ,הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 .2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת משאבי אנוש שד' אליהו סעדון  120בקניון קומה
) 2כניסה אחורית( בעיריית אור יהודה ,בתמורה ל ₪ 500 -אשר לא יוחזרו.
 .3את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות ההצעה ,כשהם חתומים ע"י המציע ב-
 2עותקים ,יש להכניס למעטפה סגורה ,שעליה מצוין  -מכרז פומבי מס'  1/2015ולהפקידם
ידנית )לא לשלוח בדואר( ,בתיבת המכרזים במשרדי העירייה במחלקת משאבי אנוש ,שד'
אליהו סעדון ) 120בקניון ,כניסה צידית מזרחית ,קומה שנייה( ,לא יאוחר מיום חמישי
כ"א אדר ב' תשע"א ,14.4.2011 ,עד לשעה .12:00
 .4מפגש לצורכי הצגת המכרז ,יערך ביום רביעי ו' אדר תשע"ה 25.2.2015 ,שעה ,10:00
במשרדי העירייה ,שד' אליהו סעדון  120בקניון קומה ) 2כניסה אחורית( באור יהודה.
נוכחות במפגש אינה תנאי להגשת הצעה.
 .5שאלות והבהרות ישלחו למר דוד חמאני בכתובת מייל  Davidh@or-ye.org.ilעד ליום
שלישי י"ב אדר תשע"ה.3.3.2015 ,
 .6מועד אחרון להגשת ההצעות  -עד ולא יאוחר מיום חמישי כ"א אדר תשע"ה,12.3.2015 ,
שעה .12:00
 .7המציע במכרז יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע"ס של  ,₪ 15,000בתוקף עד ליום
חמישי כ"ד סיוון תשע"ה ,11.6.2015 ,בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 .8המציע יהא חייב להמציא אישור כי הינו ,תאגיד ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ,המחזיק
ברישיון לאספקת שירותי רדיו טלפון נייד של משרד התקשורת וכי יש לו הניסיון והיכולות
הכול כמפורט בתנאי המכרז.
 .9לוח זמנים
תאריך
תיאור
יום רביעי ו' אדר תשע"ה ,25.2.2015 ,שעה 10:00
כנס ספקים
00
מועד אחרון להגשת שאלות בכתב לעירייה יום שלישי י"ב אדר תשע"ה ,3.3.2015 ,שעה 16:
יום חמישי כ"א אדר תשע"ה ,12.3.2015 ,שעה 12:00
מועד אחרון להגשת ההצעות
יום חמישי כ"ד סיוון תשע"ה ,11.6.2015 ,כולל
ערבות מכרז ע"ס  ₪ 5,000בתוקף עד
 .10העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או איזו הצעה שהיא ,ותהא
רשאית להתחשב ,בין כל שיקוליה בבחירת הזוכה במכרז ,גם בכישוריו של המציע.
 .11הוראות אלה הן חלק בלתי נפרד מההסכם.
 .12לפרטים  -דוד חמאני ,מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה בעירייה .טלפון ,03-5388126
דוא"ל  ,davidh@or-ye.org.ilפקסימיליה מס' .1533-5388126
בכבוד רב,
דוד יוסף
ראש העירייה

