החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ
מכרז פומבי מס' ( 03/20מכרז לאספקת שירותי הדברה במיקור חוץ)
 .1החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "החכ"ל") מזמינה בזה קבלת הצעות לאספקת שירותי
הדברה במיקור חוץ ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז פומבי מס' ( 03/20להלן" :העבודות") .המכרז
מופנה לחברות ו/או יחידים הנותנים שירותים נשוא המכרז (בהתאם להגדרתם בתנאי הסף) כשירותים שיסופקו
באופן רצוף וקבוע ואשר תשולם בעדם תמורה כוללת וסופית (על בסיס פאושלי) ,כתשלום חודשי קבוע.
 .2ההשתתפות במכרז מותנית בין היתר במילוי התנאים המוקדמים הבאים וזאת מבלי לגרוע מיתר התנאים
המוקדמים המפורטים במסמכי המכרז:
(א) על המציע להיות בעל ניסיון במתן שרותי הדברה במשך שלוש שנים לכל הפחות בין השנים  2014עד ( 2019כולל)
ברשויות ו/או בתי חולים ו/או אוניברסיטאות ו/או משרדי ממשלה; (ב) על המציע להיות בעל מחזור כספי של
מיליון  ₪לפחות (לא כולל מע"מ) ,לכל אחת מהשנים  2016עד  2019בגין ביצוע העבודות; (ג) על המציע להיות בעל
תעודת מדביר מוסמך ו/או בעל רישיון מדביר מהמשרד לאיכות הסביבה; (ד) המציע אינו מצוי ביריבות ו/או
סכסוך ו/או מחלוקת משפטיים מול המזמינה ו/או מול עיריית קריית גת בנוגע לעבודות שבוצעו מכוח
התקשרויות קודמות .מובהר כי לקבלת מידע שלם ומלא יותר בנוגע לתנאי הסף ולמסמכים שעל המציע לצרף
להצעתו ,נדרשים המציעים לעיין במסמכי המכרז.
**מציע שלא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים לעיל או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים ,כי הוא עומד
בתנאים המפורטים לעיל ,רשאית החכ"ל לפסול את הצעתו.
 .3תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות היא למשך  12חודשים ,החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות .לחכ"ל,
ולה בלבד ,שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עד לתקופה מקסימאלית של  60חודשים נוספים ,הכל
בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטות במסמכי המכרז.
 .4את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך כולל של  ₪ 1,000כולל מע"מ במשרדי החכ"ל ברח' שדרות
לכיש  7קריית גת ,החל מיום  2.7.2020בין השעות  .15:00 – 09:00מובהר כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז
לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא.
 .5ביום  2.7.2020בשעה  10:00ייערך סיור קבלנים ומפגש מציעים להסברת מהות העבודות ומתן הסברים והבהרות
בכל הקשור למסמכי המכרז .נקודת המפגש היא משרדי החכ"ל .ההשתתפות בסיור הקבלנים היא חובה ומהווה
תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.
 .6שאלות הבהרה ניתן להפנות לחכ"ל ,בכתב ,עד ליום  16.7.2020בשעה  .14:00השאלות יופנו לחכ"ל באמצעות
כתובת הדוא"ל של מנהלת המכרזים  ,maya@kgat.co.ilטלפון לבירורים  08-6811422שלוחה  .5תשובות לשאלות
הבהרה יינתנו עד ליום  .22.7.2020תשובות (בכתב בלבד) לשאלות ההעברה תהיינה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
ויובאו לידיעת המציע הפונה בצירוף העתק לכלל המשתתפים במכרז.
 .7את ההצעות בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החכ"ל ,בכתובת בסעיף 5
לעיל ,עד ולא יאוחר מיום  4.8.2020בשעה  13:00בדיוק (להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .הצעות אשר
תוגשנה באיחור – לא תתקבלנה.
 .8ההצעות תוגשנה בצירוף כל המסמכים הנדרשים על-פי הוראות המכרז ,לרבות ערבות בנקאית בסך של ,₪ 20,000
בנוסח המצורף למסמכי המכרז ועל-פי הוראות המכרז לעניין זה.


האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז והדרישות הכלולות בו ,המופיעים במלואם במסמכי המכרז.
לקבלת מלוא המידע המציעים מופנים לרכישת חוברת המכרז בהתאם להוראות הנזכרות בסעיף  4לעיל .מובהר
כי במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד.
יעקב אפראימוב ,יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

