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מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' 26/2016
 נוסח - 2מהות המכרז
.1

עיריית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות להפעלת תחנת מעבר לפסולת גזם מעורב ופסולת גושית.

.2

המחיר המרבי הוא ( ₪ 200לא כולל מע"מ) לטיפול בטון גזם.

.3

על כל מציע לפרט בהצעתו מחיר מוצע לאחר הנחה מהמחיר הנ"ל.

.4

ההסכם הינו לתקופה של  24חודש.
ניתנת אופציה לטובת העיריה להאריך ההסכם ב 4 -שנים נוספות ,שנה בכל פעם.

 .5תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בתנאים המצטברים הבאים ,במועד הגשת ההצעה:

א.

מציע ישראלי שהיו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום בישראל.

ב.

מציע בעל ניסיון מוכח של  36חודשים קלנדארים לפחות במהלך השנים  2011-2016בניהול והפעלת
תחנת מעבר לקליטה ,מיון וטיפול של פסולת ,לרבות פסולת גזם מעורב ומתן שירותים אלה לפסולת
המפונה מרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ו/או משרדים ממשלתיים ו/או בניהול והפעלת אתר
לטיפול בפסולת ,לרבות פסולת גזם מעורב ומתן שירותים אלה לפסולת המפונה מרשויות מקומיות ו/או
גופים ציבוריים ו/או משרדים ממשלתיים.

ג.

מציע בעל רישיון לניהול עסק ע"ש המציע לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשנ"ה1995 -
או לפי צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג  2013עפ"י סיווג ( 5.1א')(5.1 ,ב') ו(5.1 -ג')
(כל אחד מסיווגים אלה) הרישיון נדרש שיהיה לכל הפחות בתוקף עד . 31/12/2016

ד.

מציע בעל רישיון מוביל תקף ע"ש המציע ממשרד התחבורה כנדרש על פי חוק שירותי הובלה.
ולחלופין מציע בעל הסכם התקשרות בתוקף לשינוע כל הפסולת מתחנת המעבר עם אדם (לרבות
תאגיד) לו רישיון מוביל תקף על שמו ממשרד התחבורה.

ה.

מציע שהינו עוסק מורשה לצורכי מע"מ.

ו.

מציע בעל מחזור כספי שנתי של ( ₪ 3,000,000לא כולל מע"מ) בכל שנה ,לפחות ב 3 -שנים מבין
השנים  2011,2012,2013,2014,2015ו 2016 -מהכנסות בגין ניהול והפעלת תחנת מעבר לקליטה,
מיון וטיפול בפסולת גזם ופסולת מוצקה ו/או מהכנסות בגין ניהול והפעלת אתר לטיפול בפסולת ,לרבות
פסולת גזם ופסולת מוצקה.

ז.

מציע אשר יצרף כתב התחייבות והצהרה חתומים על ידו ומאומתים ע"י עו"ד כי יהיו ברשותו הסכמים
חתומים עם כל אחד מהגורמים שלהלן לתקופה אשר איננה פחותה מ 12 -חודשים מיום חתימת החוזה
עמו – ( )1מפעיל אתר מורשה לסילוק פסולת לקליטת פסולת ביתית מעורבת ופסולת תעשייתית
ומסחרית )2( ,מפעיל אתר מורשה לטיפול בפסולת בניין )3( ,מפעיל אתר מורשה לקליטת פסולת
לקומפוסט.

ח.

מציע אשר הגיש ערבות בנקאית על סך  ₪ 200,000בתוקף עד . 31/1/2017

ט.

מציע שרכש את מסמכי המכרז.
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מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 1,500אשר 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 הבא:
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489

.7

מועדים
תאור

פרטים

תאריך

שעה

מועד אחרון להגשת
שאלות

27/9/2016

14:00

אופן ההגשה:
לפקס 09-7646420

מועד אחרון להגשת
הצעות

31/10/2016

12:00

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

 .8כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.

_____________
אושרת גני גונן
מנכ"לית העירייה
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