מי הרצליה בע"מ
מכרז מס' 001/2022
הזמ ה לקבלת הצעות לביצוע שירותי אחזקה שוטפת של רשתות המים והביוב העירו יות
מי הרצליה בע"מ )להלן" :החברה"( מזמי ה בזאת הצעות לביצוע שירותי אחזקה שוטפת של רשתות המים והביוב
העירו יות )להלן" :השירותים"( ,כמפורט במסמכי המכרז וב ספחים המצורפים אליו כדלקמן:
יתן לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז ,המצויים תחת הלשו ית "מכרזים" באתר האי טר ט של המזמין,
.1
בכתובת.www.mey-herz.co.il :
מפגש מציעים להכרת ת אי המכרז ,יתקיים ביום  20.01.2022בשעה  .13:30מפגש המציעים יתקיים
.2
במשרדי המזמין ,רח' בן גוריון  ,2בהרצליה .השתתפות במפגש המציעים הי ה חובה.
ל וכח מצב החירום ומשבר גיף הקורו ה ,מציע אשר יבקש להשתתף במפגש המציעים יעביר אל המזמין הודעת
דואר אלקטרו י לכתובת  Eti@mey-herz.co.ilובה יציין את זהות המשתתפים אשר הוא מבקש שישתתפו מטעמו.
מובהר ,כי הדבר דרש גם מאחר וייתכן ומפגש המציעים יתקיים במיקום שו ה ו/או בתיווך אי טר טי
ל וכח המגבלות המתוארות לעיל.
על המציע יהיה לצרף למסמכי ההצעה ,מסמכים המעידים על קיום כל ת אי הסף ,כמפורט בהרחבה במסגרת
.3
מסמכי המכרז ,וכן לצרף מסמכים וספים כקבוע במסגרת מסמכי המכרז .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על המציע
יהיה לצרף להצעתו כתב ערבות ב קאית בלתי מות ית להצעה ,בת אי ה וסח המצורף למסמכי המכרז.
פרטים אודות המכרז יתן לקבל על פי פ ייה בכתב אל מי הרצליה בע"מ ,רח' בן גוריון  ,2הרצליה.
.4
החברה אי ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
.5
המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם לביצוע השירותים ב וסח המצורף למסמכי המכרז.
.6
את ההצעות יש להגיש על גבי טופסי ההזמ ה לקבלת הצעות ועל פי ההוראות המפורטות שבמסגרת מסמכי המכרז,
.7
במעטפה חתומה ,עליה יצוין ,באופן בולט" :מכרז מספר  "001/2022וזאת ללא כל ציון פרט אחר ,במסירה אישית
במשרדי החברה ,ברח' בן גוריון  ,2הרצליה ,עד ליום  22.02.2022בשעה  .12:00הצעות שתגע ה לאחר המועד ה "ל
לא תתקבל ה ולא תידו ה .אין לשלוח הצעות בדואר.

שאול אביב ,מ כ"ל
מי הרצליה בע"מ
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