
  

 הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות לרכישת
פסולת אריזות קרטון, קרטוני משקה, שקיות פלסטיק, 

מתכת ופלסטיק מסוג "HDPE"/"PP" תכולת הפחים 
 הכתומים לאחר מיונה בתחנת מיון שבעפולה

ו/או בתחנת המיון שבראשון לציון
1.    חברת ת.מ.י.ר- תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: "תמיר"( מודיעה בזאת על הזמנה להציע הצעות 
 לרכישת פסולת אריזות כבושה מסוג קרטון, קרטוני משקה, שקיות פלסטיק, מתכת )בתפזורת ו/או כבושה( ופלסטיק  
 מסוג "HDPE"/"PP" תכולת הפחים הכתומים )להלן: "פסולת האריזות הכבושה"( לאחר מיונה בתחנת מיון שבעפולה 

ו/או בראשון לציון והעברתה למחזור מוכר במפעלי מחזור מורשים על פי כל דין בישראל.

2.    ניתן להגיש הצעה עבור כל אחת מההזמנות בנפרד.

3.    המציעים הזוכים בכל הליך יתחייבו לרכוש מתמיר את אחד או יותר מסוגי חומרי פסולת האריזות הכבושה   
    הרלוונטית לגביה יזכו המציעים ולהעבירה למחזור מוכר והכל בהתאם לאמור במסמכי ההזמנות להגשת הצעות, 

   אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהודעה זו )להלן: "המסמכים"(.

4.    רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים העונים על כל התנאים המפורטים במסמכים.

.www.tmir.org.il  :5.    את המסמכים ניתן להוריד מאתר תמיר בכתובת

6.   ניתן יהיה לפנות לתמיר בשאלות הבהרה על מסמכי ההזמנות, הפנייה תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, 
 לתיבת הדואר שלהלן: dalit@tmir.org.il באופן המתואר במסמכי ההזמנות, וזאת עד ליום 05.01.2020 בשעה   

15:00 . תמיר שומרת לעצמה את הזכות להאריך מועד זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 7.    תנאי לפניה לתמיר עם שאלות הבהרה ו/או הגשת ההצעות, הינו העברת שיק רשום לפקודת חברת ת.מ.י.ר. – 
   תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( על סך של 2,000 ₪ )להלן:  "הפיקדון"(, עבור כל אחת מההזמנות.     

          הפיקדון יוחזר למציעים לאחר הגשת ההצעות, ובלבד שההצעות הוגשו בהתאם לנדרש על פי המסמכים.

 8.    את ההצעות יש להעביר למשרדי תמיר בלבד, וזאת עד ליום 12.01.2020 בשעה 15:00. בהתאם לאמור 
   במסמכים הצעות שלא תועברנה למשרדי תמיר עד למועד זה, לא ילקחו בחשבון גם אם נשלחו לפני תום המועד     

       הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת. תמיר שומרת לעצמה את הזכות להאריך מועד זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9.    חוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992 והתקנות שהותקנו על פיו, אינם חלים על הליך זה.

 10. מובהר כי נוסח המסמכים הוא הנוסח המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לנוסח המסמכים, יגבר 
   נוסח המסמכים.


