מכרז פומבי מס' 5/2013
פינוי וסילוק פסולת ביתית ,גזם וגושית ,טיאוט וניקיון רחובות
הזמנה לקבלת הצעות
עיריית אור יהודה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזה הצעות מחירים לפינוי וסילוק פסולת ביתית,
גזם וגושית ,טיאוט וניקיון רחובות ,הכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
מובהר בזאת כי מטרת המכרז הינה למסור לזוכה במכרז את האחריות הכוללת לפינוי ,סילוק
והובלת פסולת ביתית ,טיאוט רחובות ופינוי גזם ,בתחום העיר אור יהודה .הזוכה יהיה אחראי
באחריות מלאה וכוללת לפינוי וסילוק פסולת ביתית ,ניקיון רחובות ופינוי גזם מכל הבניינים
שבעיר ולניקיון כל השטחים הציבוריים שבעיר על כל הרחובות ,כבישים ,מדרכות ,מפרצי חניה,
מעקות הפרדה שבין כבישים ,כיכרות ,שבילים ,מעברים ,מגרשי חניה ציבוריים ,רחבות ,מדרגות,
מעקות קירות וכיו"ב ,והכול בין אם הם המהווים חלק מהרחובות ו/או משולבים בהם או מהווים
חלק או המשך להם ובין אם לאו ,ולרבות השטחים המיועדים לשימוש ומעבר הציבור ,כולל איי
תנועה ,בין מגוננים ובין אם לאו ,שטחי גינון ושטחי עפר ,שבאיי התנועה המפרידים בין כבישים
ו/או המשולבים בכבישים ו/או במדרכות ו/או בשולי הכבישים ו/או בשולי המדרכות ,והכול ביחס
למבנים ולרחובות והשטחים הציבוריים הקיימים בעיר כיום ואשר ייבנו ו/או יתווספו בתקופת
תוקפה של ההתקשרות על פי מכרז זה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש עד יום רביעי  31.8.2013במשרדי העירייה ,מחלקת משאבי אנוש,
קומה  ,2בבניין קנאור ,רחוב שדרות אליהו סעדון  120אור יהודה )כניסה אחורית לבניין( ,בשעות
העבודה הרגילות ,תמורת  3,000ש"ח ,שלא יוחזרו בשום מקרה ,לכל מעטפת מכרז.
ניתן לעיין ,ללא תשלום ,במסמכי המכרז במשרדי העירייה מחלקת משאבי אנוש קודם לרכישתם.
המעוניינים להשתתף במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת הבהרות ,שתתקיים ביום שלישי ה-
 9.7.2013בשעה  10:00באולם הישיבות שבבניין העירייה  ,קומה  ,2בבניין קנאור ,רחוב שדרות
אליהו סעדון  120אור יהודה )כניסה אחורית לבניין(.
את ההצעות ,במעטפת המכרז יש להפקיד במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים
שבמשרדי העירייה ,מחלקת משאבי אנוש ,קומה  ,2בבניין קנאור ,רחוב שדרות אליהו סעדון 120
אור יהודה )כניסה אחורית לבניין( ,עד ליום שלישי ה 6.8.2013 -שעה .12:00
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
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