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מכרז פומבי מס'  - 3/2015קבלת שירותי טיפול בפסולת נייר ,פסולת אריזות קרטון,
פסולת אריזות פלסטיק וזרם פסולת אריזות מופרדת במקור )"כתומים"(
מסמך א'  -הזמנה לקבלת הצעות
 .1עיריית אור יהודה )להלן" :העירייה"( ,מזמינה בזאת חברות/תאגידים/קבלנים להגיש לה
הצעות מחירים במסגרת מכרז פומבי מס'  3/2015לקבלת שירותי טיפול בפסולת נייר ,פסולת
אריזות קרטון ,פסולת אריזות פלסטיק וזרם פסולת אריזות מופרדת במקור )"כתומים"(,
)להלן" :המכרז"( .הכל בהתאם לנדרש ולמפורט במסמכי המכרז.
שירות א'  - 1אספקה ,הצבה ,אחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ופסולת נייר מעורב ומשרדי )"תפוזינות ,עגלות ומיכלי איסוף לנייר משרדי"( ,פינוי
ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל.
שירות א'  - 2איסוף פינוי ושינוע של תכולת כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות
פלסטיק למחזור מוכר בישראל.
שירות ב'  - 1אספקת כלי אצירה כתומים לאצירת פסולת אריזות ,בכמויות ובנפחים שיפורטו
במסמכי המכרז.
שירות ב'  - 2הסבת  27טמוני קרקע לקליטת פסולת אריזות למיון ,כולל החלפת כיפה
המותאמת לדגם הטמונים הקיימים בעיר.
שירות ב'  - 3הצבה ואחזקה של כלל כלי האצירה הכתומים ,כמפורט להלן ,ואיסוף ,פינוי
ושינוע של תכולת כלי האצירה הכתומים )עגלות וטמוני קרקע( לתחנת מיון עליה
תורה העירייה לקבלן ,מעת לעת.
 .2רשאים להגיש הצעות ,חברות/תאגידים/קבלנים ,שמתקימים בהם תנאי הסף הנדרשים במכרז.
 .3את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי י"ב אב תשע"ה ,28.7.2015 ,במחלקת משאבי
אנוש שד' אליהו סעדון  120בקניון קומה ) 2כניסה אחורית( בעיריית אור יהודה ,בתמורה ל-
 ,₪ 1.500אשר לא יוחזרו.
 .4מפגש מציעים לצורכי הצגת המכרז ,יערך ביום חמישי י"ד אב תשע"ה ,30.7.2015 ,שעה ,11:00
במשרדי העירייה ,שד' אליהו סעדון  120באור יהודה )כניסה מיוחדת של העירייה צידית
מזרחית ,קומה שנייה( .נוכחות במפגש המציעים חובה ומהווה תנאי לרשות הגשת הצעה.
מציע אשר לא ישתתף במפגש המציעים  -הצעתו תפסל על הסף ולא תובא לדיון!
 .5שאלות לקבלת הבהרות ,ישלחו בכתב בלבד לדוד חמאני ,מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
בעירייה עד ליום חמישי ה' אלול תשע"ה.20.8.2015 ,
טלפון  ,03-5388126דוא"ל  ,davidh@or-ye.org.ilפקסימיליה מס' .1533-5388126
 .6מועד אחרון להגשת ההצעות  -עד ולא יאוחר מיום שלישי כ"ד אלול תשע"ה ,8.9.2015 ,שעה
.12:00
 .7כל מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות ההצעה ,כשהם חתומים ע"י המציע ב 2 -עותקים ,יש להכניס
למעטפה סגורה ,שעליה מצוין  -מכרז פומבי מס'  1/2015ולהפקידם במסירה אישית ידנית )לא
לשלוח בדואר( ,בתיבת המכרזים במשרדי העירייה במחלקת משאבי אנוש ,שד' אליהו סעדון
) 120בקניון ,כניסה צידית מזרחית ,קומה שנייה(.
 .8המציע במכרז יהא חייב להמציא ערבויות בנקאיות בעבור השירותים השונים ,כנדרש בסעיף 6
במסמך ב' להלן ,בתוקף עד ליום עד יום שלישי כ"ו כסלו תשע"ו ,8.12.2015 ,כולל .נוסח
הערבות יהא בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.
בעבור שירות א' 1ו/או א' 2ו/או ב' - 3על סך .₪ 25,000
בעבור שירות ב' - 1על סך .₪ 10,000
בעבור שירות ב' - 2על סך .₪ 10,000
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 .9לוח זמנים:
תיאור

תאריך

רכישת מסמכי המכרז

החל מיום שלישי י"ב אב תשע"ה28.7.2015 ,

מפגש מציעים

ביום חמישי י"ד אב תשע"ה ,30.7.2015 ,שעה 11:00

מועד אחרון להגשת שאלות בכתב לעירייה עד יום חמישי ה' אלול תשע"ה20.8.2015 ,
מועד אחרון להגשת הצעות

עד יום שלישי כ"ד אלול תשע"ה ,8.9.2015 ,שעה 12:00

תוקף ערבויות מכרז

עד יום שלישי כ"ו כסלו תשע"ו ,8.12.2015 ,כולל

 .10העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או איזו הצעה שהיא ,ותהא רשאית
להתחשב ,בין כל שיקוליה בבחירת הזוכה במכרז ,גם בכישוריו של המציע.
 .11הוראות אלה הן חלק בלתי נפרד מההסכם.
עופר בוזי
סגן ומ"מ ראש העירייה

