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 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ

 5/ד/2019מכרז פומבי מספר 
 "דודאים"-הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים וביצוע עבודות יומיות באתר 

 
למתן שירותים  מבקשת בזאת לקבל הצעות  החכ"ל(,החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ )להלן: "

 "דודאים". -ומי פארק לטיפול, מיון וחינוך סביבתי בנגבוביצוע עבודות יומיות באמצעות כלי צמ"ה בתח
 

 במכרז, מפורטים במסמכי המכרז. הזוכהלבין החכ"ל ותנאי ההתקשרות בין בחירת הזוכה, אופן 
 

, ש"ח )אשר לא יוחזרו( 500תמורת , 15/7/2019ועד ליום  30/6/2019 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום
 . , אצל הגב' יעל שימן 15:00-08:00חול בין השעות  בימי קמהבצומת בית  החכ"לבמשרדי 

 
היא תהא רשאית ובכל עת  ,ביותר ו/או כל הצעה שהיאהגבוהה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  החכ"ל

רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה  החכ"ל , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.חזור בה מכוונתה הנ"לל
אין בפרסום המכרז התחייבות כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן , ולהוראות הדיןבכפוף  שתמצא לנכון

 .המצורפים למכרזם מיהסכחתימתה של החכ"ל על ההתחייבות למציע כלשהו אלא ב
 

המציע יקרא  , הינו חלק ממסמכי המכרז.וכרז כזוכהלחתום המציע שהצעתו ת שיידר הםעלי ההסכמיםנוסח 
וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור כל הטעון בדיקה וק את , יבדכל מסמכי המכרזאת 

 המכרז על נספחיו.את תנאי 
 

על המציע להציג אסמכתאות על כך שבבעלותו )בעלות או הסכם ליסינג, בתוקף למהלך כל תקופת  תנאי סף:
כרז ואשר בגינם הגיש ההסכם על פי מכרז זה(, לגבי כל אחד ואחד מכלי הצמ"ה המפורטים במסמכי המ

( עבודות 2המציעים נדרשים להיות בעלי ניסיון בביצוע לכל הפחות שתי ) המציע הצעה במסגרת מכרז זה.
 5שנים במצטבר, במהלך  3צמ"ה כמבוקש במכרז, באתרים לסילוק פסולת או במטמנות, של לכל הפחות 

מציעים לעמוד בתנאי זה בהתייחס לכל הבהרה: על ה(. 2018 -2014השנים האחרונות )משמע במהלך השנים 
 כלי צמ"ה שבגינו מציע מתכוון להציע הצעה.

, עבור מר אוהד קליין, לדואר אלקטרוני מציע שיידרשו לו הבהרות מוזמן לפנות לחכ"ל, בכתב בלבד
ohadk@bns.org.il  וכן עבור גברת יעל שימן בדואר אלקטרוניyaels@bns.org.il  15.7.2019עד לתאריך 

או אצל גברת יעל  08-6471001אצל מר אוהד קליין בטלפון  ,באחריות המציע לוודא הגעת המייל 12:00בשעה 
על החכ"ל אישור מטעם  ניתןאו באמצעות דואר אלקטרוני. שאלות והבהרות שלא  08-6257968שימן בטל: 

יהוו חלק ממסמכי המכרז, בות השאלות והתשוהחברה תענה על שאלות ההבהרה בכתב.  .הגעתן, לא תענינה
 .על ידם למסמכי המכרז פם, חתומיםועל המציעים יהיה לצר

ערבות שיק בנקאי לפקודת החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ או לחילופין על המציע לצרף להצעתו 
לכלית ערוכה לפקודת החברה הכ, , מבנק בישראל, שהנערב בה הוא המציעבלתי מותנית ,בנקאית אוטונומית

עד ליום אלף(. הערבות תהיה בתוקף  חמשה עשר)במילים:  ₪ 15,000 ל סךעלמ.א. בני שמעון בע"מ, 
 . . הערבות תהיה בנוסח המפורט במסמכי המכרז15.09.2019

עליה  במעטפה סגורה ,)לא באמצעות הדואר!( בלבדבמסירה ידנית  ,את ההצעות יש להגיש באמצעות שליח
הצעות למתן שירותים וביצוע עבודות יומיות באמצעות כלי צמ"ה באתר  5/ד/2019 פומבי מכרז"רשום 

 המעטפה לא תכלול פרטי המציעים. ."דודאים"

באופן ידני כאמור  תוגשנה ההצעות .12:00בשעה  22.7.2019ביום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 
 .לא תתקבלתישלח בדואר, או שהצעה שתגיע לאחר המועד הנ"ל, החכ"ל בצומת בית קמה.  במשרדי 

כן לשנות את , ו/ותנוספת /ותההצעות לתקופה להגשת מועדהרשאית, לפי שקול דעתה, לדחות את  החכ"ל
 המועדים הנוגעים למכרז זה.

 
האמור  בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר

 במסמכי המכרז.
 

  
 

 ,בברכה        

 יו"ר –ניר זמיר 

 החברה הכלכלית למ.א בני שמעון


