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מכרז פומבי מס' 2/2015
אספקה והתקנת טונרים ומיכלי דיו במדפסות ובפקסימיליות בעיריית אור יהודה
מסמך א'  -הזמנה לקבלת הצעות
 .1הזמנה לקבלת הצעות  -עיריית אור יהודה מזמינה בזאת חברות/תאגידים/ספקים )להלן:
"מציע/מציעים"( להגיש לה הצעות למתן שירותי אספקה והתקנת טונרים ומיכלי דיו
במדפסות ובפקסימיליות בעיריית אור יהודה ,בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי
מכרז פומבי מס' ) 2/2015להלן" -:השירותים"(.
 .2רשאים להשתתף במכרז זה  -רשאים להשתתף במכרז זה ולהגיש הצעת מחיר ,חברות,
תאגידים וספקים ,שמתקימים בהם כל אלה ,במצטבר:
2.1

חברות/תאגידים/ספקים ,בעלי ניסיון מוכח של  3שנים ,לפחות ,באספקה והתקנת מיכלי
דיו במדפסות ובפקסימיליות ברשויות מקומיות ,חברות ,ומוסדות.

2.2

רישיון כמתחייב מחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח  ,1968 -תקנות רישוי עסקים התשל"ב -
 1972וצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,התשנ"ה  ,1995 -מכל רשות מקומית בה
ממוקמים משרדיו ,מחסניו ומעבדות השירות הראשיים שלו וכן רישיון עסק לגבי הסניף
)מחסן ומעבדת שירות( ממנו יתן את השירותים לעיריית אור יהודה עפ"י מכרז זה.

2.3

מנהלים ספרי חשבונות כחוק.

2.4

עוסקים מורשים לצורכי מע"מ.

 2.5רכשו את מסמכי המכרז .העירייה תהא רשאית לפסול הצעה ,שתוגש על ידי מציע שלא
רכש בעצמו את מסמכי המכרז.
מובהר בזאת ,כי על המציע חלה חובת הוכחה כי הוא עצמו עומד במצטבר בכל התנאים
בסעיפים  2.5 - 2.1לעיל .לא יתקבלו ייחוס בעלות ו/או אישורים נדרשים לעמידה בתנאים אלה,
לכל חברה ו/או תאגיד ו/או גוף ו/או אדם אחר ,שאינו המציע עצמו ,לרבות חברה אם ,חברה
בת או כל חברה ו/או תאגיד ו/או גוף ו/או אדם אחר ,הקשור במציע.
 .3כנס מציעים  -כנס מציעים יתקיים ביום חמישי כ"ב תמוז תשע"ה ,9.7.2015 ,שעה.10:00 :
כנס יתקיים במשרדי העירייה בקניון בשד' אליהו סעדון  ,120לצרכי מתן הבהרות מידע .הכנס
יתקיים באולם הישיבות במשרדי העירייה בקניון בשד' אליהו סעדון ) 120כניסה מיוחדת של
העירייה צידית מזרחית ,קומה שנייה(.
 .4רכישה ועיון במסמכי המכרז  -מסמכי המכרז ניתנים לרכישה במחלקת משאבי אנוש במשרדי
העירייה בקניון בשד' אליהו סעדון ) 120כניסה מיוחדת של העירייה צידית מזרחית ,קומה
שנייה( ,תמורת  500ש"ח ,שלא יוחזרו.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תמורה.
 .5מועד אחרון להגשת שאלות לעירייה  -המציעים רשאים להגיש לעירייה שאלות להבהרה.
השאלות תוגשנה בכתב בלבד ,במסירה אישית ידנית לידי דוד חמאני ,מתאם פעולות מינהל
ולוגיסטיקה בעירייה או לדוא"ל  davidh@or-ye.org.ilאו לפקסימיליה מס' 1533-5388126
ולודא קבלת הדוא"ל או הפקסימיליה בטלפון  .03-5388126המועד האחרון להגשת שאלות -
לא יאוחר מיום חמישי כ"ט תמוז תשע"ה .16.7.2015 ,תשובות העירייה תישלחנה בכתב לכל
המשתתפים במכרז תוך זמן סביר.
 .6מועד אחרון להגשת הצעות  -עד ולא יאוחר מיום שלישי י"ט אב תשע"ה ,4.8.2015 ,שעה
.12:00
 .7ערבות מכרז  -להבטחת קיום תנאי המכרז ,המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית שתהיה
אוטונומית לטובת עיריית אור-יהודה על סך  ,₪ 5,000שתהיה בתוקף עד יום שלישי כ"א חשון
תשע"ו ,3.11.2015 ,כולל ,כנדרש בסעיף  13.1במסמך ב' במכרז " -תנאי המכרז מידע כללי
והנחיות למציע" ולפי הנוסח המלא והמדויק של נספח ב'.1
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 .8לוח זמנים:
תיאור

תאריך

מפגש מציעים

יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ה ,9.7.2015 ,שעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות בכתב לעירייה

יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ה16.7.2015 ,

מועד אחרון להגשת הצעות

יום שלישי י"ט אב תשע"ה ,4.8.2015 ,שעה 12:00

ערבות מכרז ע"ס  ₪ 15,000בתוקף עד

יום שלישי כ"א חשון תשע"ו ,3.11.2015 ,כולל

 .9העירייה אינה מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או איזו הצעה שהיא ,ותהא רשאית
להתחשב ,בין כל שיקוליה בבחירת הזוכה במכרז ,גם בכישוריו של המציע.
 .10הוראות אלה הן חלק בלתי נפרד מההסכם.
עופר בוזי
סגן ומ"מ ראש העירייה

