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לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,

הנדון :מכרז פומבי מס'  6-2014-18לאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר
בהמשך לפרסום מכרז פומבי מס'  ,6-2014-18אשר פורסם על ידי עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( ,להלן
הבהרה לעניין תנאי הסף הקבוע בסעיף )2ב( בהודעה ובסעיף )13ח( למסמך א' – תנאי המכרז והוראות
למציעים:
תנאי הסף קובע כי "המציע בעל רישיון מוביל לפי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז."1997-
רישיון מוביל לפי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז 1997-נדרש רק לרכבים מסחריים מעל  10טון .ככל שאין בכוונת
המציע לעשות שימוש ברכבים מסחריים מעל  10טון ,מתייתר הצורך ברישיון זה .אולם ,על המציע לצרף
הצהרה כי אין בכוונתו לעשות שימוש ברכבים מסחריים מעל  10טון ,וככל שיבקש לעשות שימוש ברכבים
מסחריים מעל  10טון ,במהלך תקופת ההתקשרות )ככל שיזכה( יציג בפני המנהל רישיון מוביל ,ויקבל את
אישורו בכתב.
מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציע לצרפו למסמכי המכרז ,כאשר הוא חתום בחתימת
ידו ובחותמת תאגיד המציע כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

בברכה,
משה ביטון
מנהל אגף שאיפ"ה

העתקים:
גב' טובה רפאל -חברת מועצה ויו"ר ועדת מכרזים
עו"ד מיכל פרנקל -לשכה משפטית
גב' איילה ממן ,רו"ח -חשבת אגף שאיפ"ה

עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 6-2014-18
לאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר
הודעה
 .1עיריית הרצליה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי איסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר ,הכל
בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות ,הצעותיהם
עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הינו עוסק מורשה ,ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.
ב .המציע בעל רישיון מוביל לפי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז.1997-
ג.

למציע ניסיון קודם מצטבר ומוכח ,של שנתיים ,לכל הפחות ,בשנתיים שקדמו לפרסום מכרז זה ,קרי
בין השנים  ,2013-2012במתן שירותי איסוף בגדים ובדים למיחזור ,ב) 2-שתי( רשויות מקומיות שבכל
אחת ) 50,000חמישים אלף( תושבים או ברשות מקומית אחת שבה ) 100,000מאה אלף( תושבים.

ד .בבעלות* המציע לכל הפחות משאית אחת המתאימה לאיסוף מתקני הבגדים שיוצבו על-ידו ,משנת
יצור  2009לפחות ,בנפח מקסימלי של ) 24עשרים וארבע( קוב ,העומדת בתקן יורו  4לפליטת גזים .על
המשאית האמורה להיות כלולה ברישיון המוביל של המציע.
*המונח "בבעלות" לעניין סעיף ד' משמעו :משאית המצויה בחזקתו ובשימושו הבלעדי של המציע
לרבות מכוח חוזה ליסינג חתום ותקף.
ה .המציע מבצע בעצמו או באמצעות קבלן משנה מיון של הבגדים והבדים לצורך שימוש חוזר ו/או
מיחזור.
ו.

עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של 600
)שש מאות( שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה )להלן" :ועדת המכרזים"( ,ברחוב הנדיב
 ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:00-08:00וביום ב' בין השעות .18:00-16:00
 .4על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של ) 15,000חמישה עשר אלף( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .5ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז ,למנהל אגף שאיפ"ה באמצעות דואר אלקטרוני
 moshe-b@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ) 6.3.2014כולל(,
 .6ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  17.3.2014עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים
עד המועד האמור.
 .7אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.
 .8בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,מובהר בזאת ,כי
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,וכן את הזכות שלא לקבל אף
הצעה שהיא.
בברכה,
משה פדלון
ראש העירייה

