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 מועצה אזורית משגב

 22/04מכרז פומבי מס' 
 לקליטה וטיפול בפסולת

קליטה, טיפול, וסילוק פסולת מסוגים ל"(, מזמינה בזאת הצעות המועצהמועצה אזורית משגב )להלן: " .1
(, שנאספה ביישובי המועצה ובכל תחום שיפוט "פסולת"אשפה ביתית, מסחרית ותעשייתית, )להלן:  -

איסוף הפסולת, ייעשה על ידי המועצה או מי  .המועצה ותועבר על ידי המועצה לאתר טיפול/הטמנה
 .מטעמה

 
בתנאים המצטברים וממציאים אישורים ומסמכים רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בעצמם  .2

 :המפורטים להלן

מציע שהינו בעלים של אתר סילוק/הטמנת אשפה ביתית ופסולת גושית ו/ או בעל מתקן טיפול  .א
יש לצרף  .להפרדה  ומיון של אשפה ביתית ופסולת גושית, מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה

  5.1מים ופסולת, סעיף  -  5ף על שם המציע, קבוצה  צילום נאמן למקור של רישיון העסק בתוק
 .1995 –אתר לסילוקה, בצו רישוי עסקים התשנ"ה  -.ד 5.1עיבודה ניצולה  ו/או  סעיף  –ג' 

 .ואילך 2016שנים לפחות משנת   3מציע שהינו בעל ניסיון בקליטה והטמנת פסולת במשך   .ב

בעלי אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה  .ג
 .ואישור לצורך ניכוי מס  1976 –ניהול  חשבונות ותשלום חובת מס(  התשל"ו 

 .בעל אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף .ד

 : למציע שהינו תאגיד .ה

 .של התאגיד המצאת צילום תעודת רישום 1.ה

המצאת תדפיס מעודכן מרשם החברות, נכון עד מועד פרסום המכרז, בו מפורטים כל בעלי  2.ה
 .המניות והמנהלים של התאגיד ברשם החברות

ישור עורך דין  או רו"ח של התאגיד, על זהות בעלי המניות וזהות המוסמכים לחתום בשם א 3ה.
 .מסמכי המכרזהתאגיד   וכי החותמים בשם התאגיד חתמו על 

 
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,  .3

אשראי/העברה אמצעות אתר המועצה<שרות לתושב<תשלומים מקוונים או באמצעות ניתן לרכוש ב
, 15:30עד  9:00ה', בשעות -במועצה בימים א' 9902026-04בטלפון  כספיםמשרדי אגף הב בנקאית/צ'ק

 .שקלים חדשים( שלא יוחזרו למציע אלף) ₪  1000תמורת תשלום בסך של 
 

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

 
במוקד במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים  0041:בשעה  2022/01/27ליום את ההצעות יש להגיש עד  .5

. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה )קומה ג'( המוניציפלי בכניסה לבניין המועצה
 הנקובים לעיל לא תידון.

 
בתוקף עד ליום  חש" 40000ל בנקאית לזכות המועצה בסך ש על המציע לצרף להצעתו ערבות .6

 .כולל 27/04/2022
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וזאת עד ליום . liav@misgav.org.il  בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שאלות הבהרה ניתן להגיש .7
על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל . 0014:בשעה  2022/01/18

 . כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה. 9902056-04או בטלפון 
 

קיום מערך ליצוין שרכיב המחיר איננו השיקול הבלעדי, וכי בבחינת המציעים וההצעות יינתן ניקוד גם  .8
  לטובת מיחזורמיון של הפסולת המעורבת לזרמים 

 
על מועד פתיחת המעטפות, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. המציעים רשאים להיות נוכחים  .9

 .ZOOMיוזמנו להשתתף בשיחת /במועד פתיחת המעטפות
 

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן  .10
 הנוגעים  למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.לשנות מועדים ותנאים אחרים 

 
 האמור לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על נוסח זה. .11

 
 דני עברי

 ראש המועצה האזורית משגב
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