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 21/10מכרז פומבי מס' 

 מועצה אזורית משגב

 ריסוק גזם ופינוי רסק גזם למיחזורעבודות 

 .ריסוק גזם ופינוי גזם למיחזור(, מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות "המועצה" -מועצה אזורית משגב )להלן   .1

 :סיון קודם מוכח כמוגדר להלן והעונה על כל התנאים המפורטים להלןיבעל נ יחיד או תאגיד להשתתף במכרזרשאים  .2

שנים לפחות במהלך  3רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים בעלי ניסיון קודם מוכח של  .א
שנים הקודמת למועד הגשת הצעה למכרז זה, בביצוע עבודות ריסוק ופינוי גזם  5התקופה של 

המציע נדרש לצרף לפחות שלוש המלצות, אחת בהיקפים דומים להיקפים המוערכים במכרז זה. 
מקומית עבורה ביצע עבודות דומות לזה שבמכרז, וכן לצרף פירוט בדבר ניסיון לפחות של רשות 

 קודם. 
רשאים להשתתף מציעים אשר יוכיחו כי יש בבעלותם או ברשותם כלי רכב ומתקנים לביצוע  .ב

בין כבעלים ובין כשוכר בשכירות ארוכת טווח לרבות במסגרת עסקת ליסינג ריסוק ופינוי גזם, 
כמות . הדרושים לצורך מתן השירותים למועצה במועד הגשת הצעתם למכרז  של כלי רכב וציוד,

 המינימום של כלי רכב וציוד הנדרשים לביצוע העבודות, לא תפחת מ:
מ"ק בשעה לפחות, של גזם לפני גריסה, עפ"י תצהיר  100מרסקת גזם נגררת, בתפוקה של  (1

 של המציע.  
 גזם למרסקת הגזם ולמשאיות הפינוי.יעה אופני )שופל(, עם חובק גזם,  להעמסת  (2
 משאית "פול טריילר" לפינוי רסק הגזם. (3

  
על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות ורשומות לפי חוק  .ג

 . 1976 –עסקאות גופים  ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(  התשל"ו 

לווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז והמסמכים הנ .3
 9902026-04בטלפון  כספיםמשרדי אגף הב אשראי/העברה בנקאית/צ'קאו באמצעות  אמצעות אתר המועצהב

 .( שלא יוחזרו למציעש"ח חמש מאות) ₪ 500ל , תמורת תשלום בסך ש15:30עד  9:00ה', בשעות -במועצה בימים א'

לליאב קבלת מסמכי המכרז לדוא"ל לאחר פנייה בכתב  ע"יניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,  .4
 .liav@misgav.org.il, מנהל הרכש בכתובת  לוי

 .חובההינו . מפגש זה בכניסה לבניין המועצה 12:00 בשעה 02/08/2021בתאריך יתקיים סיור מציעים  .5

 2021/80/04וזאת עד ליום  liav@misgav.org.il  בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שאלות הבהרה ניתן להגיש .6
. כל 5699020-04. על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או בטלפון 00:14בשעה 

 .שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה

מוקד -בתיבת המכרזים בבניין המועצה ידנית בלבד . הגשה0014:בשעה  2021/08/09 –המועד האחרון להגשת הצעות  .7
  .ימוניציפל

המחייב כולל לטובת המועצה בנוסח  2021/11/09בתוקף עד  ש"ח 000,20להצעה יש לצרף ערבות בנקאית ע"ס  .8
 במסמכי המכרז.

על מועד פתיחת המעטפות, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. המציעים רשאים להיות נוכחים במועד פתיחת  .9
 .ZOOMיוזמנו להשתתף בשיחת /המעטפות

 להצעה יש לצרף את כל התיעוד המסמכים הנדרשים כמפורט במכרז. .10

 הצעה אחרת שהיא.אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל  .11

 האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים. .12
 

 דני עברי
 ראש המועצה האזורית משגב
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