
לאספקת מכלי אצירה כתומים לפסולת הזמנה להציע הצעות 
 עדכון - אריזות

מתכבדת בזאת "( תמירבע"מ )חל"צ( )להלן: "תאגיד מיחזור יצרנים בישראל  -חברת ת.מ.י.ר .1
 להודיע על עדכון הוראות ההליך התחרותי כדלקמן:

עסק כדין להליך התחרותי( להצגת רישיון  9.2.4הדרישה שנקבעה בתנאי הסף )סעיף  .1.1
הספק יוכל להציג רישיון עסק נדרש על פי דין בתוך במועד הגשת ההצעה תשונה כך ש

 .יום ממועד קבלת הודעת הזכייה 45
הספק יידרש לספק כלי אצירה לפרק ה' להליך התחרותי יתווסף תנאי סף כדלקמן:  .1.2

אשר יוכל להוכיח לגביהם כי הם נמצאים בשימוש פעיל ושוטף בישראל או בחו"ל )לא 
ולצורך נדרש מידע בנוגע לזמן הצבה מינימלי או לעניין מספר כלי האצירה המוצבים(, 

 .הוכחת האמור יצרף הספק תצהיר חתום על ידו ומאושר על ידי עו"ד
 חמישיעד ליום יוכלו להגיש הצעות צעות יידחה כך שקבלנים ההאחרון להגשת מועד ה .1.3

את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות למשרדי תמיר  .16:00בשעה  21.02.2019  -ה
לא שמעטפה בהתאם לאמור במסמכי ההזמנה  פתח תקווה., ג'21יגיע כפיים ברחוב 

לפני תום המועד  ם נשלחהתועבר למשרדי תמיר עד למועד זה, לא תילקח בחשבון גם א
שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד זה,  תמיר הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.
או  פתח תקווה, ג'21יגיע כפיים את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל במשרדי תמיר ברחוב  .1

 .https://bit.ly/2A6tDbLלהורידם מאתר האינטרנט של תמיר בכתובת 
תאגיד  –העברה לתמיר של שיק רשום לפקודת חברת ת.מ.י.ר תנאי להגשת הצעה הינו  .2

 ."(הפיקדון" )להלן: ש"ח 5,000סך של מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( על 
הוגשה בהתאם  ובלבד שההצעההפיקדון יוחזר למציעים לאחר הגשת ההצעה ובדיקתה,  .3

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 

ו/או תביעה כנגד  , ולא תהיה כל טענהיקדון ותהיה רשאית לפרוע את השיקלא תשיב את הפ
 .תמיר בעניין זה

 על פיו, אינם חלים על הליך זה.והתקנות שהותקנו  1992חוק חובת המכרזים, התשנ"ב  .4
מובהר בזאת כי נוסח מסמכי ההזמנה הוא הנוסח המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין נוסח  .5

 הודעה זו לנוסח מסמכי ההזמנה, יגבר נוסח מסמכי הזמנה.
 

 בכבוד רב,
 זור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(תאגיד מיח -חברת ת.מ.י.ר
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