עיריית רחובות
 נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז -מכרז פומבי מס' 14/2017
לטיפול בפסולת למחזור
משטח השיפוט של עיריית רחובות
 .1עיריית רחובות  מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור כדלקמן:
) (1אספקה ,הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ,ופינוי
תכולתם משטח השיפוט של העירייה למחזור מוכר בישראל;
) (2אחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת נייר )לרבות נייר עיתון ונייר לבן( ופינוי
תכולתם משטח השיפוט של העירייה למחזור מוכר בישראל;
) (3אספקה ,הצבה ואחזקה של כלי אצירה לאיסוף טקסטיל ,ופינוי תכולתם משטח השיפוט של
העירייה למחזור מוכר בישראל;
) (4אחזקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ,כהגדרתה להלן ,ופינוי תכולתם
משטח השיפוט של העירייה למחזור מוכר בישראל;
 )להלן – "העירייה "" ,המכרז" ו"-הפסולת" ,בהתאמה(.

 .2את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,ניתן לרכוש תמורת
תשלום סך של ) ₪ 5,000חמשת אלפים ש"ח( שלא יוחזר ,במשרדי אגף שפ"ע בעיריית
רחובות ,ברח' ביל"ו  2רחובות קומה  ,4בימים א' -ה' בשעות עבודה הנהוגות בעירייה.
 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי העירייה.

 .4את ההצעות ,שתי חוברות של מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע בצרוף כל האישורים
הנדרשים בשני עותקים ,במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס'  14/2017יש
להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים שבלשכה המשפטית בבניין
העירייה רח' ביל"ו  2רחובות ,בקומה  ,6עד ליום  10/5/17שעה 13:00
 .5כל הצעה שתימסר לאחר התאריך והשעה האמורים לעיל ,לא  תתקבל.

 .6העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .7על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של  ₪ 30,000בנוגע לכל פרק
בנפרד  ,לפי ההוראות המופיעות בסעיף  9למכרז ,הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך
 .10/9/2017הצעה אליה לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון.
 .8אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .העירייה רשאית
להתחשב ,בין השאר ,בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז ,לרבות
לאור ניסיונה הקודם של העירייה  עם המציע.
 .9מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר,
שהינו אישיות משפטית נפרדת ,במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר ,הינו בעלים ו/או
בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 .10מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של
המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.
 .11העירייה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה .העירייה תהא
רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים לפי אופי איסוף ופינוי הפסולת )הן ביחס
לכמות הפינויים ,הן ביחס לאזורי הפינוי והן ביחס לסוג הפסולת( ,והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של העירייה .על אף האמור לעיל ,מובהר כי השירותים ביחס לכל זרם פסולת אריזות

)פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות פלסטיק( ,נשוא המכרז ,יתבצעו על ידי קבלן איסוף אחד
אותו תבחר העירייה ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם אחד של פסולת אריזות בין שני
קבלנים  או יותר.
               בכבוד רב,
רחמים מלול
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