מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

לוחות
זמנים
למכרז

מספר המכרז

13/20

שם המכרז

אספקת שירותי פינוי נייר וקרטונים למיחזור

מועד פרסום המכרז

15.10.2020

מועד אחרון לשאלות הבהרה

25.10.2020

מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים
תוקף ההצעה

 5.11.2020בשעה 12:00
28.2.2021
 .1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן .מציע או הצעה
שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים– יפסלו.

כללי

 .2תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.
קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע ,בבעל מניות או
בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
 .3אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
 .4המציע הינו גוף משפטי מאוגד בישראל ,הרשום ברשם הנוגע בדבר
(כגון :רשם החברות ,רשם השותפויות) ,או עוסק מורשה.

תנאי סף כלליים
תנאי
סף

תנאי סף מקצועיים

 .5המציע מחזיק באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,1976-כשהם תקפים( :א) אישור תקף על
ניהול ספרים כדין; (ב) תצהירים בהתאם לסעיף 2ב ולסעיף 2ב1
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בנוסח תואם
לנדרש בנספחי 2א'( )1ו2 -א'(.)2
 .6כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל ניסיון
בפינוי פסולת ובעל מחזור עסקים מינימלי ,הכל בהתאם לדרישות
המפורטות להלן:
א .המציע בעל ניסיון באספקת שירותי פינוי נייר וקרטונים
לסוגיהם עבור לפחות  3לקוחות ציבוריים דומים (מוסדות
להשכלה גבוהה ,רשויות מוניציפליות ,חברות ממשלתיות,
תאגידי בריאות וכדו').
ב .השירותים ניתנו במשך  3שנים לפחות במהלך  5השנים
האחרונות ,המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות.
ג .היקף ההתקשרות עם כל אחד מהלקוחות עמד על 80,000
( ₪לפני מע"מ) בכל שנת התקשרות.
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אמצעים לביצוע העבודה

 .7כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות מפעיל של
לפחות  3משאיות ייעודיות המשמשות לאיסוף ודחיסת נייר
וקרטונים

מחזור עסקים

 .8למציע מחזור עסקים שנתי מינימלי שלא פחת מ – ₪ 250,000
בכל אחת מהשנים 2019 – 2017
 .9כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להחזיק בכל
האישורים המפורטים להלן:
א .רישיון עסק בר תוקף לביצוע העבודות נשוא המכרז.

תנאי
סף
רישיונות ואישורים נדרשים

ב.
ג.
ד.

על המציע לצרף להצעתו העתק רישיון עסק {איסוף ,מיון
והובלת אשפה ופסולת} בתוקף .לבדוק מול איכות הסביבה
רישיון מוביל מטעם משרד התחבורה בתוקף למועד הגשת
ההצעה.
מציע בעל הסמכה תקפה על פי תקן ,ISO 2008:9001
בתוקף למועד הגשת ההצעה ,ממעבדה מוסמכת ,תקפה
לפעילות שירותי פינוי ושינוע אשפה.
העסקת קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה של משרד
התחבורה ע"פ תקנות התעבורה.

עיון במסמכי המכרז

למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף
תפעול ,והן בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן ,במשרדי יחידת
מכרזים ,בבניין מס'  ,408חדר מס'  209בתיאום מראש.

אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני,
לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  5.11.2020בשעה
 12:00ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן,
בבניין מס'  ,408חדר מס' .209
לכניסה לאוניברסיטה נדרש מנציג המציע למלא את הצהרת
הבריאות בכתובת המצורפתhttps://tiful.biu.ac.il/node/1875 :
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