
                    
 
 
 
 
 
 
 

 02/31מכרז פומבי מספר 
 לפינוי ואחזקת כלי אצירה לפסולת אריזות קרטון ופסולת ניירלמתן שירותים 

 ברחבי המועצה המקומית קצרין
 

הצעות לביצוע שרותי פינוי ואחזקת כלי אצירה מזמינה בזאת ,  "(המזמין" -להלן )המועצה המקומית קצרין  .1
 -להלן )טח המוניציפאלי בישוב קצרין מטעם המועצה המקומית קצרין לפסולת אריזות קרטון ופסולת נייר בש

 :כמפורט להלן, "(המזמין"

, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, אספקה - 'חלק א .1.1
 ;ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות למחזור מוכר בישראל

, מעורב/הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת נייר עיתון, אספקה - 'חלק ב .1.1
 ;ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות למחזור מוכר בישראל

ופינוי , הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת נייר לבן, אספקה - 'חלק ג .1.1
 ;ות למחזור מוכר בישראלושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרש

המועצה  יבמשרדלקבל ניתן , ובה פרטים על המכרז ותנאיו בצירוף מסמכי המכרז, את מעטפת המכרז .1
לא תורשה הגשת הצעות אלא על ידי ; ₪ 500  תמורת תשלום של בשעות העבודה הרגילות המקומית קצרין

 .ויצרף אסמכתא לרכישתה  המכרז חוברת שחתם שקיבל אתמציע 

, 12 .ד.ת, במרכז איתן המועצה המקומית קצריןהצעות יש להפקיד ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי את ה .1
לא יאוחר עד , לתנאי המכרז בהתאם, "/3102 מכרז פומבי"נושאות ציון  ,  במעטפות  סגורות, 1110000קצרין  

 .לא תתקבל, ולו בדקות אחדות, מעטפה שתוגש לאחר שעה זו. בצהרים 11:00 בשעה 1010//11/0שני : יוםמ

 אינההנוכחות במפגש התדרוך ; גש תדרוך בעניין המכרז האמורך מפעריי .11:00בשעה  1010//02/0יום שני ב .4
לבוא בטענות כלשהן בגין אי הבנת פרט מפרטי המכרז שהובהר במפגש עצמו או המשתתפים לא יוכלו  .חובה

את כל  ומען הסר ספק יובהר כי ההסברים וההבהרות שינתנו במפגש התדרוך יחייבל; שלא הובהר בו
 .המציעים

ל "המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב בדוא, ל"דואאך ורק בהמועד האחרון לפנייה בשאלות הבהרה  .5
 :להלןאל הגורמים ש 11:00בשעה  1010//11/0בלבד הינו עד יום חמישי 

  einavb@qatzrin.muni.il:ל"דוא ,ם פסולתמנהלת תחו, גב עינב בזז

ימי עסקים מיום החתימה  30תוך ערך מראש כי השירותים יסופקו על ידו בפועל יעל המציע לה ./
 .על ההסכם

 .כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז .7

; או הצעה כלשהיחד או יותר מחלקי המכרז בחלק אההצעה הזולה ביותר אין המועצה מתחייבת לקבל את  .2
 .וכיוצא באלה,  המלצות, המזמין יהיה רשאי לשקול גם ניסיונו של המשתתף

 
 ,בכבוד רב                       

 
  דימי אפרצב                                         

  ראש המועצה המקומית קצרין           


