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לשירותי יעוץ ניהול וליווי לקבלת הצעות למתן  201714/מידע כללי לגבי מכרז והנדון: תנאי סף 
 .הטיפול בשפכי תעשיה

 במשרדי המועצה התקבלו פניות לקבלת מידע בדבר תנאי סף במכרז, להלן המידע המבוקש.  

 ניתן לעיין במסמכי המכרז בכל עת בשעות הפעילות, ללא עלות.  .1

 להלן מידע כללי בנוגע למכרז.  .2

 כללי .3

מנת -המועצה ו/או המזמין( פונה לקבלנים על -המועצה האזורית חבל מודיעין )להלן   .3.1
 צעות בנושא המכרז. לקבל מהם ה

את מסמכי המכרז )לרבות תכניות, מפרטים, חוזה המכרז וכיו"ב(, ניתן לרכוש במשרדי   .3.2
 ש"ח שלא יוחזרו. 500מזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות, בתמורה לסך של 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה בשעות העבודה. .3.3

 מהות השירותים .4

לשירותי מכרז זה הינו לשירותי ייעוץ ניהול וליווי הטיפול מכרז זה הינו לקבלת הצעות  .4.1
בשפכי תעשיה וכל השפכים והמפעלים עליהם חלים כללי השפכים בתחום שיפוט 

   .(השירותים -)להלן  המועצה, עבור המועצה.

המפרט הטכני, הוראות הסכם המכרז  ,המכרז השירותים יינתנו בהתאם למסמכי .2.4
בהתאם לכללי המועצה, דרישות והוראות כל דין, בכלל זאת  נציג ונספחיו, הוראות

הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא 

חלים על המועצה ועל המפעלים בתחומה כללי תאגידי מים  2010 -תאגיד( התשע״א

וכפי שישונו מפעם  2011 -וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( התשע״א 
 ״(;כללי השפכיםלפעם )להלן: ״

חודשים. למועצה תהיה שמורה  12בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה של  ההתקשרות .4.3
תקופות   4ל פי שיקול דעתה הבלעדי, למשך עד האופציה להאריך את תקופת ההסכם, ע

נוספות, בנות שנה כל אחת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת  שני חודשים מראש לנותן 
 השירותים.

השירותים יבוצעו עבור המועצה ע"י המציע הזוכה, בעצמו ו/או באמצעות עובד מטעמו  .4.4
ז ובהתאם לתנאי אשר זהותו תאושר על ידי המועצה מראש, העומד בדרישות המכר

 הסכם המכרז.

, שתשולם חלקה ע"י המועצה בהתאם גלובליתהתמורה לזוכה תהיה תמורה חודשית  .4.5
 להצעת הספק הזוכה. 

 -המועצה הינה מועצה אזורית ולה ועדה מקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין )להלן .4.4
 23,000 -דונם ומונה כ 130,000 -(. המועצה מתפרסת על שטח של כהועדה המקומית

 2ישובים )קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים(,  24תושבים. בתחום שיפוט המועצה 
 אזורי תעשיה ובתי עסק שונים.
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 בין המועצה למציע הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה.   .4.4

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .5

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

 העמידה בתנאים אלו:

 ניסיון / עובדים ואמצעים   

השנים האחרונות במתן שירותי  5לפחות במהלך  שנתיים רצופותהמציע בעל ניסיון של  .5.1
די מים אשר בתחומם תאגי אורשויות מקומית  2 -ייעוץ בנושא שפכי תעשיה לפחות ל 

 מפעלים כל אחד. 50לפחות 
יש לצרף המלצות/ רשימת ממליצים, כולל כמות מפעלים בתחום הגוף הרלבנטי, 

 לגביהם בוצעו שירותים. 

שיספקו את השירות למועצה העומדים  שני עובדיםהמציע יכול להעמיד לרשות המועצה  .5.2
  -אנשי הקשר מטעם המציע להלן ואשר ישמשו כמלווי הפרויקט ו המצטברותבדרישות 

הנדסאי/ת או מהנדס/ת בתחום מים וסביבה, בעל/ת ניסיון במתן שירותי ייעוץ  .5.2.1
 לרשויות מקומיות/ גופים ציבוריים/תאגידי מים וביוב. 

דוגם/ת שפכים מוסמך/ת אחד/ת, בעל/ת ניסיון באספקת שירותי דיגום לרשויות   .5.2.2
 מקומיות/ תאגידי מים וביוב/גופים ציבוריים. 

 –על תתי סעיפיו  3.2לצורך סעיף 

 רשימת עובדים רלבנטיים  -

 קו"ח של העובדים הרלבנטיים -

 תעודות השכלה והכשרה המצביעות על ההשכלה /הכשרה הנדרשת. -

 אישור רו"ח של המציע כי הנ"ל מועסקים כעובדי המציע.  -

 

מובהר בזאת כי המועמדים מטעם המציע בעלי ההכשרה כמפורט לעיל ישמשו 
 כנציגים /מלווי פרויקט מטעם המציע.

 נציגים אלו יוזמנו לראיון.
 ם(.לכל אחת מהדרישות לעיל )הנדסאי מלווה ודוג נציג אחדיש להציג 

 הגורמים שיוצגו יהיו הגורמים שיספקו את השירות בפועל מטעם המציע. 

 תונים. למציע תכנה ייעודית שיכולה לספק תיעוד בדבר בדיקות שנערכו, מעקב ושמירת נ .5.3
 יש להשלים בטופס ההצעה את פרטי התכנה הרלבנטית.  
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 תנאי סף פיננסיים

  -שיק בנקאי או שיק של המציע  .5.4

לטובת המועצה  שיק בנקאי או שיק של המציעכל משתתף במכרז יצרף להצעתו 
)לא יאוחר מהמועד   מיידילפירעון ₪ 10,000האזורית חבל מודיעין בסך של 

( וזאת לצורך הבטחת 14.5.2014האחרון להגשת הצעות במכרז, קרי 
 התחייבויותיו ע"פ המכרז.

 לא תובא לדיון! –הצעה שלא יצורף לה שיק כאמור 

 תנאי סף כלליים  

בהתאם לקריטריונים להלן והצעת  נקודות 40 -יפחת מהמציע קיבל ניקוד איכות שלא  .5.5
 המחיר של המציע לא חרגה ממחירים מירביים שנקבעו. 

להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה  -נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה המציע  .5.4
 בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

המציע ו/או עובד המציע שיספק את השירות מטעם המציע מילא  - העדר ניגוד עניינים .5.4
וצירף להצעה הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים. מובהר בזאת כי הזוכה וכן כל מי 
מטעמו יידרשו להשיב על שאלון לאיתור ניגוד עניינים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד 

 , כתנאי לחתימת הסכם וביצוע שירותים עבור המועצה . 2/2011הפנים 

ק ו / או צו פשיטת רגל ו/או צו נגד המציע ו/או מי מטעמו לא תלויים ועומדים צו פירו .5.5
כינוס נכסים והוא לא הוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, 

 יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  - 1951 -התשמ"א 

 יש לצרף קבלה.  -המציע רכש את מסמכי המכרז  .5.9

 צירוף מסמכים .6

עליו להגישם חתומים בחתימתו על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז ש
 ולמסמכים אחרים שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים המפורטים להלן:

 כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בדרישות הסף לעיל.  .4.1

כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח / עו"ד למסמך כלשהו  .4.2
 ש. יש לצרף את המסמך מאומת / מאושר כנדר -

 פרופיל מציע או מצגת שתתאר את פעילות המציע וניסיונו בביצוע השירותים.  .4.3

 ההצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות + מחיר.  -תשומת לב המציעים  .6.4

למכרז ולצרף גם את המסמכים הנכללים בנספח זה, לצורך  2יש לעיין בנספח א'
  בחינת ההצעות.

המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון,  .4.5
 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-ורשימות על
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 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.4

 .1944-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .4.4

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .4.5

 :תאגידע הינו במידה והמצי .4.9

 תעודת התאגדות של התאגיד וכן תמצית רישום תאגיד ברשם החברות.  .4.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .4.9.2

כי ביצוע העבודות וההתקשרות נשוא המכרז הינם במסגרת  (א)
 סמכויות התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו 

 רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.תעודת  .4.9.3

 חוזים של השותפות. .4.9.4

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.9.5

 יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז.  .4.10

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  .4

 יש לצרף העתק של הקבלה.   -ש את מסמכי המכרז המציע רכ .4.1

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

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .9

 
 בברכה, 

 דנה מורי,
 רכזת תביעות ביטוחים ומכרזים,               

 מועצה אזורית חבל מודיעין  

 

 אישור

__________________________________ )להלן:"המשתתף"( מאשר כי קבלתי אני הח"מ 
הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק   14/2014את מסמך תשובות ההבהרה במסגרת מכרז 

 של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 שם המשתתף : _____________________

 ____ חתימה:______________________

 


