ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ועדת המכרזים

מכרזים3030117 :

נספח  -מודעה לעיתון
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מכרז פומבי  13/21לאספקת כלים חד פעמיים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 .1ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן" :המזמין") מודיעה כי הוציאה  13/21לאספקת כלים חד פעמיים לוועדת
הבחירות המרכזית לכנסת (להלן" :השירות").
 .2מהות ההתקשרות והיקפה –
 2.1ההצעות המתבקשות על ידי הוועדה הן עבור אספקת כלים חד פעמיים.
 2.2תקופת ההתקשרות תימשך מיום חתימת הסכם ההתקשרות ועד ל 4-שנים מיום זה ,הכוללת מערכת בחירות אחת
לפחות .הוועדה שומרת על הזכות להאריך את ההתקשרות ב 3-שנים נוספות.
 2.3מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת בלבד.
 2.4מציע אינו רשאי לכלול בהצעתו קבלני משנה.
 2.5המזמין אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות
תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .3להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז –
 3.1הגשת הצעה במועד הכוללת את הנספחים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.
 3.2המציע סיפק בין השנים  2014-2016כלים חד פעמיים כדלהלן:
א.

ל –  3לקוחות לפחות.

ב.

במגוון של  20פרטיים שונים לפחות לכל לקוח.

ג.

בהיקף של  3000יחידות לשנה (מכל פריטי המגוון) לפחות לכל לקוח.

 3.3המציע סיפק בשנים  2014-2016ציוד משקי ל 2-לקוחות לפחות ,בפריסה ארצית הכוללת  10אתרים
לפחות לכל לקוח.
 3.4תעודת רישום התאגיד כדין;
 3.5תצהיר לעניין עמידת המוצרים בתקנים ישראליים רשמיים;
 3.6האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-לעניין העדר הרשעות בנושא העסקת עובדים
זרים ועמידה בתנאים סוציאליים ,והכל כמפורט במסמכי המכרז;
יודגש כי הנוסח המלא והקובע של תנאי הסף מפורט במסמכי המכרז
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ועדת המכרזים

ו עדת הבחירות המרכזית לכנ סת
 .4קבלת מסמכי המכרז והפניית שאלות הבהרה -

 4.1את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של ועדת הבחירות ,שכתובתו ( www.bechirot.gov.ilתחת
המדור "מכרזים ודרושים") החל מיום .24.7.2017
 4.2החל מיום פרסום המכרז ועד ליום  31.7.2017בשעה  ,14:00רשאי כל אדם לפנות אל המזמין בכתב באמצעות דואר
אלקטרוני לכתובת  vadatb@knesset.gov.ilולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או
בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 .5תוקף ההצעה –
 5.1ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום  .12.11.17במקרה שהמציע אשר זכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות
החוזית איתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא ,במהלך התקופה האמורה לעיל ,המזמין יהיה רשאי להכריז על
בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז ,ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי
הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.
 5.2המזמין רשאי לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ,גם לאחר  ,12.11.17ובלבד שהמציע נתן את הסכמתו לכך.
 .6מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות-
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום הליך ההבהרות כמפורט במסמכי
המכרז ,ולא יאוחר מיום  12.8.2017בשעה  ,12:00באמצעותה הנחתה במרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ,באזור התעשייה חבל מודיעין ,רח' השקד  ,6בימים א'-ה' בין השעות  .12:00-08:30אין לשלוח
הצעות בדואר ,דואר אלקטרוני או בפקס .הצעה שתוגש לאחר המועד האמור תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת
המכרזים של המזמין.
 .7סוג המכרז –
המכרז הינו תלת שלבי .בשלב הראשון ועדת הבחירות תבחן את עמידתן של ההצעות והמציעים בתנאי הסף
להשתתפות במכרז ,ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף .בשלב השני יפתחו הצעות המחיר וידורגו ההצעות על פי
המחיר לאספקת הטובין לגבי כל סל פריטים ותורכב "הצעה משולבת" לכלל הטובין שיכול שתורכב מסלי פריטים
שהוצעו על ידי מציעים שונים .בשלב השלישי ידורגו ההצעות המתייחסות לאספקת כלל הטובין וכן "ההצעה
המשולבת" ותיבחר הצעה זוכה בהתאם להוראות המכרז.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.
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