הודעה בדבר הזמנה להגשת הצעות להצבה ,תחזוקה
ופינוי של מכלי אצירה לפסולת אריזות זכוכית
1.1חברת ת.מ.י.ר  -תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן" :תמיר") מודיעה בזאת על הזמנה להציע
הצעות להצבה ,תחזוקה ופינוי של מכלי אצירה לפסולת אריזות זכוכית.
2.2המציעים הזוכים בהליך יתחייבו לספק לתמיר שירותי הצבה ,תחזוקה ופינוי של תכולת מכלי אצירה לפסולת
אריזות זכוכית בהתאם להזמנות שירותים שיועברו על ידי תמיר ,והכל בהתאם לפרטי הצעתם ובכפוף לאמור
במסמכי ההזמנה להגשת הצעות ,אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהודעה זו (להלן" :מסמכי ההזמנה").
3.3רשאי להגיש הצעות אך ורק מציע העונה על כל תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה ,והכוללים בין היתר
את התנאים הבאים:
3.3.1המציע הוא תאגיד רשום כדין או עוסק מורשה שעיסוקו איסוף ,ופינוי פסולת יבשה למחזור ,לא כולל
פסולת בניה וגזם.
3.3.2המציע ,מחזיק בכל הרישיונות והאישורים שלהלן ,כשהם עדכניים ובתוקף:
 3 3.2.1אישור ניהול ספרים
 3 3.2.2אישור ניכוי מס במקור
 3 3.2.3רישיון עסק לאיסוף והובלה של פסולת
 3 3.2.4רישיון מוביל פסולת
 3 3.2.5תקן ISO9000
3.3.3בבעלות המציע (לרבות ליסינג) כמות מינימאלית של  8משאיות אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע
השירותים ,בעלות קיבולת מינימאלית של  18טון ומשנתון ייצור  2016ואילך (כך שבמשך כל תקופת
ההסכם גילן של המשאיות לא יעלה על  5שנים).
3.3.4המציע ,כל דירקטור בו ו/או נושא משרה בו ו/או כל מנהל בו ו/או אדם שהוא בעל עניין בו ,לא הורשעו
בעבירה שיש עמה קלון.
3.3.5המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ,או הסדר נושים ,וכן לא הוצא צו כונס נכסים נגדו ,ולא
הוטל עיקול על עיקר נכסיו.
3.3.6המציע אסף ופינה מרשויות מקומיות פסולת יבשה למיחזור לא כולל פסולת בניין וגזם ,המצטברת
בכלי אצירה מונפים ,בהיקפים של  2,000כלי אצירה מונפים בשנה ,וזאת במשך חמש השנים שקדמו
להזמנה זו.
3.3.7המציע ו/או מנהליו ו/או עובדיו המועסקים באופן ישיר בחברה הינם בעלי יכולת ,ידע וניסיון מקצועי.
3.3.8המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת על סכום כולל של  10,000ש"ח ,כפי
שמפורט במסמכי ההזמנה.
3.3.9המציע יעביר לתמיר שיק פיקדון על סך של  ,₪ 5,000כמפורט בפרק ד' למסמכי ההזמנה.
3.3.10לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין המציע לבין תמיר.
4.4את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל במשרדי תמיר ברחוב יגיע כפיים 21ג' קומה  ,1פארק דניב ,פתח תקווה החל מיום
שלישי ה 29/09/2020-בין השעות  09:00-16:00או להורידם מאתר האינטרנט של תמיר בכתובת tmir.org.il
5.5הפיקדון יוחזר למציעים לאחר הגשת ההצעה ובדיקתה ,ובלבד שההצעה הוגשה בהתאם לנדרש על פי מסמכי
ההזמנה .מובהר כי בכל מקרה של אי הגשת הצעה או במקרה של הגשת הצעה שלא בהתאם לתנאי מסמכי
ההזמנה ,לרבות במקרה של אי עמידה בתנאי הסף ,תמיר לא תשיב את הפיקדון ותהיה רשאית לפרוע את
השיק ,ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.
6.6המעוניין לפנות לתמיר בשאלות הבהרה על מסמכי ההזמנה ,רשאי לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בלבד
לתיבת הדואר הבאה hen@tmir.org.il :באופן המתואר במסמכי ההזמנה ,וזאת על ליום  13/10/20בשעה
 .16:00תמיר שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .לפנייה כאמור
תצורף אסמכתא על העברת הפיקדון לתמיר .מובהר כי תמיר לא תתייחס לפניות לשאלות הבהרה היה ולא
תצורף אסמכתא על העברת הפיקדון לתמיר.
7.7את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות למשרדי תמיר ברחוב יגיע כפיים 21ג' ,פתח תקווה ,עד ליום
 25/10/2020בשעה  12:00בהתאם לאמור במסמכי ההזמנה מעטפה שלא תועבר למשרדי תמיר עד למועד זה,
לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת .תמיר שומרת לעצמה את
הזכות להאריך את מועד זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
8.8חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב  1992והתקנות שהותקנו על פיו ,אינם חלים על הליך זה.
9.9מובהר בזאת כי נוסח מסמכי ההזמנה הוא הנוסח המחייב ,ובכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לנוסח
מסמכי ההזמנה ,יגבר נוסח מסמכי הזמנה.
בכבוד רב,
חברת ת.מ.י.ר -תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)

