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אמניר :מכרז של האוצר תפור
טוענת שמכרז ענק לפינוי פסולת נייר
ומדיה מגנטית כמעט בכל השירות
הציבורי ,כולל תנאי סף שרק חברת ק.מ.מ
יכולה לעמוד בו

▪ ▪ ▪
חברת אמניר תעשיות מחזור טוענת ,כי משרד
האוצר תפר עבור חברת ק.מ.מ מפעלי מחזור את
המכרז שפרסם לאיסוף וגריסה של פסולת נייר,
קרטונים ומדיה מגנטית .אמניר מבקשת
) (24.11.16מבית המשפט המחוזי בירושלים
להורות לאוצר לשנות את המכרז.

עתרה נגד המכרז

מדובר בבמכרז ענק ,המיועד לבחירת נותן
שירותים אלו לכל משרדי הממשלה )למעט משרד
הביטחון( ,יחידות הסמך שלהם ,בתי החולים ,הביטוח הלאומי ,רשות שדות התעופה ועוד.
ההתקשרות במסגרת המכרז היא לחמש שנים עם אפשרות הארכה בשלוש שנים נוספות .כיום
מעניקה ק.מ.מ שירותים אלו הן לגופים אלו והן למשרד הביטחון.
אמניר טוענת ,באמצעות עוה"ד ערן שפינדל ,שירה סגמן ופנינית צימרמן ,כי המציעים נדרשים
להצהיר על ניסיון במתן שירותים של טיפול בפסולת נייר ומדיה מגנטית לגריסה בהיקף של
לפחות  40טון גרוס לשנה בכל אחת מהשנים  20152013עבור שני לקוחות לפחות .לדבריה,
רק ק.מ.מ עומדת בתנאי סף זה ,ולכן לשיטתה מדובר במכרז תפור .טרם הוגשה תגובת האוצר.
עת"מ 568741116
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יצחק דנון

מועדון הבלוגרים

לקבלת רשימות יצחק דנון לדוא"ל

מועדון VIP

להצטרפות הקלק כאן

תגיות :עוקבים  לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן
ערן שפינדל

ברחבי הרשת

רשימות קודמות
גמלאי אלעל נאבקים על פיצויים
 1,250מעובדי אלעל בעבר בהווה מבקשים מבית הדין האיזורי לעבודה
בתל אביב לאסור על נציגות העובדים למשוך כספים מקופת הפיצויים
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שלהם .הבקשה הוגשה ) (24.11.16בידי מי שעבדו בחברה ערב כניסתה
לכינוס נכסים בשנת  1982והועסקו בה בזמן הפרטתה בשנת .2003
 | 03/12/2016יצחק דנון | חדשות

בקשה לפירוק חברת רהיטים מבית טוב
יהודה אוסלו מבקש ) (1.12.16להורות על פירוק חברת הריהוט הבית
רהיטים מבית טוב .אוסלו פוטר השבוע מעבודתו בחברה ,והוא אומר
שכך עלה בגורלם של כל  80העובדים .לדברי אוסלו ,שעריה של
החברה נסגרו ,אין בה כל פעילות ולחברה אין כל אפשרות לשלם את
 | 03/12/2016יצחק דנון | חדשות

נתניהו :נוסבאום פיברק עדות
ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא נגד כזביו של העיתונאי משה נוסבאום
ששודרו בערוץ ) 2יום ו' ,(02.12.16 ,שייחסו לשרה נתניהו מתן עדות
בפרשת חקירת מעונות ראש הממשלה ,עדות המפנה ,כביכול ,אצבע
מאשימה כלפי הסמנכ"ל במשרד ראש הממשלה עזרא סיידוף
 | 02/12/2016יואב יצחק | חדשות

קיסר אוהב יהודים ][1848
פרנץ יוזף הראשון ,שמתנגדיו שמחו לכנותו 'יודנקייזר'  קיסר היהודים 
בשל יחסו הסובלני כלפי נתיניו היהודים ,הוכתר כקיסר האימפריה
האוסטרוהונגרית ,היום לפני  168שנים.
 | 02/12/2016מיטשל א' לוין | חדשות

המשטרה ניסתה להגביל מפגינים בעמונה
המשטרה ניסתה למנוע ,בצורה בלתי חוקתית ,משני נערים להפגין נגד
פינוי עמונה ,תוך שהיא מתעלמת מזכויות היסוד שלהם  קובע )יום ו',
 (2.12.16סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים ,משה דרורי.
 | 02/12/2016איתמר לוין | חדשות
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