עיריית

כפר-סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

מח' רכש אספקה ומכרזים

מכרז פומבי מס' 18/2017
מהות המכרז

.1

עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות להצבה ,איסוף נייר למחזור ממתקנים בחדרי אשפה,
רחובות ומוסדות ציבור ,כולל תחזוקת המתקנים.
.2

ההסכם הינו לתקופה של  3שנים.
ניתנת אופציה לטובת העירייה להארכת ההסכם לשנתיים נוספות ,שנה בכל פעם.

.3

כמות הנייר שפונתה בשנת  2016היתה:

א.
ב.
ג.

 680טון נייר כ 1800 -עגלות כחולות  360ליטר בחדרי אשפה.
 500טון נייר כ 200 -תפוזיות במרחב הציבורי.
 16טון נייר משרדי כ 60 -מתקנים המוצבים במוסדות העירייה.

.4

קביעת הזוכה במכרז תעשה כדלקמן:

.5

 70נקודות – מחיר.
 30נקודות – איכות
לפי חלוקה כדלקמן:
 20נקודות שיינתנו לפי ממוצע הציון שיתקבל לאחר בדיקת
 2המלצות שיוגשו ע"י המציע.
 10נקודות התרשמות מראיון.
תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז מציעים שיענו על תנאי הסף כדלקמן:
א.

מציע שיצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס  .₪ 40,000בתוקף עד 15.10.17

ב.

מציע בעל ניסיון בפינוי נייר ומוצריו למחזור במהלך השנים
 2016 ,2015 ,2014בשתי רשויות מקומיות בנות  50,000תושבים כל אחת,
או רשות מקומית בת  100,000תושבים לפחות וזאת בהיקף שלא יפחת מ 1,000 -טון נייר
לשנה.

ג.

מציעים בעלי "רישיון מוביל" תקף למועד הגשת ההצעה ממשרד התחבורה כנדרש על פי
חוק שירותי הובלה תשנ"ז.1997 -

ד.

מציעים אשר ברשותם כלי הרכב הבאים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה:
.)1

משאית דחס לאיסוף פסולת נייר ומתקן היפוך עגלות לדחס במשקל מינימלי
של  26טון.

.)2

משאית מנוף רכינה לפינוי פסולת נייר במשקל מינימלי של  15טון בעלת קיבולת
מינימלית של  24קוב.
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ה.
.6

משאית ארגז סגור לאיסוף ופינוי פסולת נייר לבן ,במשקל מינימלי של  15טון.
מציעים שרכשו את מסמכי המכרז בתמורה מלאה וברשותם קבלה המעידה על כך.

מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 400אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש אספקה
ומכרזים רח' תל-חי 68ג' ,בכפר סבא ,בימים א'-ה' בין השעות 8:00-14:00 :אופן התשלום ראה
בקישור הבאhttp://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489 :

.7

מועדים
תאור

.8

תאריך

שעה

פרטים

מועד אחרון להגשת
שאלות

25.6.17

12:00

אופן ההגשה:
לפקס  09-7646420או בדוא"ל
Michrazim@ksaba.co.il

מועד אחרון להגשת
הצעות

4.7.17

12:00

להכניס ידנית לתיבת
המכרזים ,מח' רכש ומכרזים,
רח' תל-חי 68ג' כפ"ס

כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.

______________
אושרת גני גונן
מנכ"לית העירייה
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