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 201730/מידע כללי לגבי מכרז ון: תנאי סף הנדו
 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים בתחום שיפוט המועצה

 השירותים נשוא המכרז .1

מובא בזאת לידיעת המציעים כי בהתאם להוראות חוק להסדרת הטיפול  .1.1
( התקשרה המועצה עם "גוף חוק האריזות -)להלן 2011 -באריזות, התשע"א 

תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ  -מוכר" כהגדרת המונח בחוק, ת.מ.י.ר 
רדה ( לצורך יישום הוראות החוק, לרבות יישום הסדרי הפתמיר -)חל"צ( )להלן

איסוף ופינוי פסולת אריזות )כלי אצירה כתומים ייעודיים( המצטברת בתחום 
 שיפוט המועצה. 

 דרישות רלבנטיות לעניין זה הוטמעו במסגרת המכרז והסכם המכרז. 

מכרז זה הינו לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה  .1.1
בהתאם להוראות המכרז לעיל,, הכל  1.1כתומים ייעודיים, כאמור בסעיף 

 והמפרטים הטכניים המצורפים.

במסגרת השירותים הנדרשים מהמציע הזוכה נכללים, בין היתר,  השירותים  .1.1
  -הבאים 

רכישה, אספקה והצבה של מכלי אצירה העומדים בקריטריונים  .1.1.1
 קוב 2.5  -קוב ו 1.5בנפחים  של  במפרט הטכני ובדרישות הקבועות 

(, בכמות ובמועד כקבוע בדרישות המפרט כתומיםכלי אצירה  -)להלן
קוב(   2.5בנפח של  132 -קוב ו 1.5בנפח של  20כלי אצירה )  152 –הטכני 

שיפרסו בישובים בתחום שיפוט המועצה ע"פ תכנית עבודה/ ע"פ 
 דרישות המועצה כפי שיועברו לקבלן מראש ובכתב.   

 רט הטכני.תחזוקת כלי האצירה הכתומים, כמפורט בהסכם ובמפ .1.1.1

מערכת ניטור ובקרה על גבי כל כלי האצירה הכתומים,  נתהתק .1.1.1
 .הסכםהמשאיות ונקודות המחשב, כמפורט ב

פינוי תכולת כלי האצירה הכתומים בתדירות הקבועה בהסכם המכרז  .1.1.1
 ובמפרט הטכני. 

העברת תכולת כלי האצירה הכתומים לתחנת מיון, בכפוף לאמור  .1.1.1
, יש להעביר את תכולת כלי המכרזבמועד פרסום בהסכם המכרז. 

לתחנת מיון הנמצאת בתחומה המוניציפלי של העיר ראשון האצירה 
 לציון.

אחת לחודש או בהתאם לצורך, כפוף לתכנית פינויים  –תדירות הפינוי 
 שתמסר לזוכה מראש ובכתב. 

שילוט כלי האצירה הכתומים יבוצע בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר  .1.1.1
 לקבלן על ידי המועצה ו/או מי מטעמה. 

הבעלות על חומרי הגלם שייאספו ע"י המציע הזוכה מכלי האצירה  .1.1.1
כתומים בתחום שיפוט המועצה יהיו חומרי גלם בבעלותה של תמיר 

או יותר  יבצע בתכולת כלי האצירה אחת לאבלבד. המציע הזוכה 
( מכירה, ייצוא לחו"ל, הפעולות האסורות -מהפעולות הבאות )להלן

 השבה, מיחזור, כל טיפול או פעולה אחרת. 
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המציעים  -השירותים יבוצעו ע"פ הוראות ההסכם והמפרט הטכני  .1.1.1
 מופנים לעיין בהוראות הסכם המכרז והמפרט הטכני.

מרכזי מחזור ישובים. בישובים קיימים  24 -בתחום שיפוט המועצה  .1.1.1
לזרמי פסולת ייעודיים. מובהר בזאת כי השירותים מתייחסים לפסולת 
אריזות שתאסף בכלי האצירה הכתומים בלבד כשבמקביל ימשיכו 

 לפעול מרכזי המחזור בדרך ובאופן הקיימים כיום. 
 
 

 דרישות מקדמיות להשתתפות במכרז .1

 

בכל התנאים המפורטים להלן על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד 
וכן יש לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה 

 בתנאים אלו:

השנים האחרונות  5במהלך  שנתיים רצופותהמציע בעל ניסיון של לפחות   .1.2
שקדמו לפרסום המכרז במתן שירותי פינוי פסולת יבשה למיחזור )למעט פסולת 

פינוי פסולת ביתית מעורבת )מכלי אצירה ירוקים( עבור  אויין( גזם או פסולת בנ
 לפחות שתי רשויות מקומיות / גופים ציבוריים / גופים גדולים. 

ההמלצות יהיו חתומות  -יש לצרף המלצות ביחס לשירותים שסופקו ע"י המציע 
 ע"י מנהל אגף/ מחלקת שפ"ע / איכ"ס או מנכ"ל הרשות.

מתן השירותים, מיקום מתן השירותים, מידת שביעות בהמלצה יש לציין תקופת 
 רצון, איש קשר וטלפון.

כלי בבעלות המציע לרבות בשכירות לטווח ארוך )בהסכם ליסינג על שם המציע(  .1.1
   -כמפורט, להלן הרכב 

 .ואילך 2015משנת ייצור , )שתי( משאיות מנוף 2לפחות 

ן העתק של וכ, , כאמורלצרף להצעתו העתק של רישיונות כלי הרכב על המציע 
 תעודות ביטוח חובה ביחס לכלי הרכב כאמור.

את אישור  גםככל שהרכב הינו בשכירות לטווח ארוך )ליסינג( על המציע לצרף 
  חברת הליסינג לפיו כלי הרכב ברשות המציע בהתאם להסכם ליסינג.

שלא למען הסר ספק, לא יתקבלו הזמנות / הסכמי העברת בעלות / רישיונות רכב 
 ע"ש המציע. 

על שמו, לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(  בעל רישיון עסקהמציע הינו  .1.1
מים ופסולת. ב. איסופה והובלתה ו/או איסופה,  5.1 – 5)קבוצה  2013-תשע"ג

 הובלתה ומיונה(. 
 

על המציע לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי עו"ד 
 למקור.תאים מכהעתק 

 
על פי חוק שירותי הובלה,  רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורההמציע בעל  .4.4

 .2001-ותקנות שירותי הובלה, התשס"א 1997 –התשנ"ז 

על המציע לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי עו"ד  
 כהעתק מתאים למקור.
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 כנדרש בתנאי ההסכם. דיווחיםבאפשרות המציע לספק  .1.1

 יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  

ממניות המציע, ומנהלי  20%המציע, בעלי המניות במציע המחזיקים בלפחות  .1.1
 .השנים שקדמו לפרסום המכרז 7המציע  לא הורשעו בעבירות פליליות, במהלך 

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות  -"עבירה פלילית" 
ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת  לאיכות הסביבה

קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, 
 רישיון או הסכמה(.

מנהלים הרשומים בתדפיס רשם החברות כמנהלי  -"מנהלי המציע" בסעיף זה 
 המציע או כל גורם המשמש כמנהל המציע בפועל. 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז ביחס למציע, בעלי 
 המניות כאמור ומנהלי המציע.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מאת המציע הצגת תעודת העדר רישום פלילי 
 מהמשטרה והמציע יהיה מחויב לעשות כן. 

אם בהת -(1)בנוסח דוגמת נספח ז' ערבות בנקאית להצעההמציע צירף להצעה  .1.1
 למפורט בתנאי המכרז.

 .  השתתף בסיור קבלנים חובהנציג מטעם המציע  .1.1

 המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  .1.1

 להוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  .1

 יש לצרף להצעה קבלה.  –המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  .1.1

 מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .1
 

 בנוסף למסמכים הנקובים לעיל, יצרף המציע להצעתו, את המסמכים, הבאים:

 לעיל. 4המסמכים הנכללים בסעיף  .1.1

צילומים ו/או הדמיות תלת מימד ו/או מפרטים טכניים של כלי האצירה  .1.1
העומדים בדרישות המפרט הטכני, שבכוונת המציע לספק  -הרלבנטיים 

 .  רשותל

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע, לרבות תצהירים חתומים ומאושרים ע"י  .1.1
 עו"ד, בנוסח הנכלל במסמכי המכרז.

אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה  .1.1
 חשבון.

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .1.1

-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו אישור תקף על פי חוק עסקאות .1.1
1976. 
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 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .1.1

 במידה והמציע הינו תאגיד: .1.1

תעודת התאגדות וכן תדפיס רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה  .1.1.1
 חודשים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות(. 3)תאריך שלא יעלה על 

 אישור עו"ד או רו"ח:  .1.1.1

כי ביצוע העבודות וההתקשרות בהסכם זה לביצוען הינן,  .1.1.1.1
 במסגרת סמכויות התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד.  .1.1.1.1

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.  .1.1.1.1

 במידה והמציע הינו שותפות: .1.1.1

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.  .1.1.1.1

 הסכם השותפות.  .1.1.1.1

 זכויות החתימה בשם השותפות.אישור עו"ד או רו"ח בדבר   .1.1.1.1

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .1.1.1
 להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה        .1

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו,  -"עסק בשליטת אישה"  .1
ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה  –"אישור"  .1
 מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה: 

הוא אינו  -מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה (       אם 1) .1
קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של 

 המחזיקה בשליטה;

אין הם קרובים  -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2) .1
 של המחזיקה בשליטה;

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד  –"מחזיקה בשליטה"  .11
מכל  50%-נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מאו יחד עם 

 סוג של אמצעי השליטה בעסק;

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל  –"נושא משרה"  .11
כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם 

 תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות  –"עסק"  .11
לא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה למסחר בבורסה ו

 בישראל;

 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .11.1
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 ידי המועצה למציעים, כשהם חתומים. -שאלות ותשובות הבהרה, אם יישלחו על .11.1

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע  .11.1
 
 

 ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בכל עת, במהלך שעות העבודה של המועצה.   5

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. 6
 

 בברכה, 
 דנה מורי,

 רכזת תביעות ביטוחים ומכרזים,               
 מועצה אזורית חבל מודיעין  

  


