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 מועצה אזורית משגב

 22/10מכרז פומבי מס' 
  בפסולת נייראו /לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו

לקבלת שירותים לטיפול בפסולת "(, מזמינה בזאת הצעות המועצהמועצה אזורית משגב )להלן: " .1
 .בפסולת נייראו /אריזות קרטון ו

 
 :דרישות מקדמיות להשתתפות במכרז .2

נתיים וותק של שהמציע הוא בעל ניסיון : ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון .א
מוכח זה,  השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז )במילים: ארבע( 4, במהלך רצפות לפחות

שירותים לטיפול בפסולת יבשה לצורכי מחזור )למעט  (1) - באסמכתאות של מקבלי השירות, ב
, לכל גופים גדוליםו/או  גופים ציבוריים ו/או שתי רשויות מקומיותעבור  גזם ו/או פסולת בניין(

שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון, לבית עסק גדול אחד, לכל הפחות, ( 2) ו/או הפחות;
יובהר כי ביחס . נתונה קרטון בממוצע בכל שנה קלנדריתטון פסולת אריזות  2,000בהיקף של 

)לא יתקבל ניסיון של  כקבלן ראשיהניסיון צריך שיהיה של המציע עצמו  -לשתי האפשרויות 
 קבלן אשר הגיש את שירותיו כקבלן משנה(.

במהלך  שנתיים רצופות המציע בעל ניסיון של לפחות:ביחס למתן שירותים לטיפול פסולת נייר .ב
פסולת יבשה למחזור איסוף ופינוי ים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז במתן שירותים להשנ 4

שלפחות אחת מהן  )למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין(  עבור לפחות שתי רשויות מקומיות
 .גופים ציבוריים / גופים גדולים /היא מועצה אזורית

, במשקל מינימלי ות שתי משאיותשכירות לטווח ארוך( לפח -בבעלות המציע )לרבות ליסניג  .ג
 .ואילך 2017משנת ייצור  בעלות מנגנון דחס טון, 18של 

–ב' לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  5.1המציע הינו בעל רישיון עסק על שמו, קבוצה  .ד
אשפה ופסולת, איסופה, הובלתה, מיונה )לרבות מקום ניהול או השליטה על . )2013 - התשע"ג

 לרבות משרד(.העסק 

 1997 –מציע בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז  .ה
 .2001-ותקנות שירותי הובלה, התשס"א

-ף של יפחת מנתי( של העבודות נשוא המכרז, בהיקבעל היקף פעילות כספית שנתי )מחזור ש .ו
 .2019-ו 2018בשנה, בשנים ₪  1,000,000

רישות הסף צריכות להתקיים אצל המציע, זולת ככל שנאמר אחרת למען הסר ספק, ד .ז
דרישות הסף צריכות להתקיים אצל המציע  -במפורש. במקרה של תאגיד  או שותפות 

 .)התאגיד או השותפות( ולא אצל אחד מבעלי המניות או שותפים
 

במכרז לחתום,  את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה .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 למציעחמש מאות ) ₪  500תמורת 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 

 
המפגש . בניין המועצה בחדר ישיבות קומה ג' 13:00שעה ב 17.02.2022 חמישימפגש מציעים יערך ביום  .5

 .הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז ולהגשת הצעות

mailto:liav@misgav.org.il
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במוקד במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים  0041:בשעה  2022.03.07ליום את ההצעות יש להגיש עד  .6
. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה )קומה ג'( המוניציפלי בכניסה לבניין המועצה

 תידון.הנקובים לעיל לא 
 

בתוקף עד ליום  חש" 20,000ל על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך ש .7
 .כולל 08.06.2022

 
וזאת עד ליום . liav@misgav.org.il  בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שאלות הבהרה ניתן להגיש .8

על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל . 0014:בשעה  2022.02.20
 . כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה. 9902056-04או בטלפון 

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

 .ZOOMבשיחת יוזמנו להשתתף /במועד פתיחת המעטפות
 

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

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

 
 דני עברי

 המועצה האזורית משגבראש 
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