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 מ"בע חפר עמק לפיתוח הכלכלית החברה

 20227/מס'  פומבי  מכרז

 :בנושאלקבלת הצעות  פניה

 ביצוע עבודות איסוף ופינוי של בוצה ממט"ש נחל שכם לאתר הטמנה

ביצוע עבודות איסוף ל הצעות הגשת בזאת מזמינה"( חברה)להלן: "ה מ"בע חפר עמק לפיתוח הכלכלית החברה

  .נחל שכם לאתר הטמנה ופינוי של בוצה ממט"ש

 hacalm@hefer.org.il   -ל  לקבלת מסמכי המכרז לעיון ו/או להכנת ההצעה למכרז, יש לפנות בדוא"ל

קבלת מסמכי המכרז אינה מותנת בתשלום מראש בגין רכישת החוברת, אך תשלום דמי הרכישה מהווה תנאי 

 להגשת הצעות:

 עותקים פיזיים; 2 -יש להגיש הצעה ב .1

 קי;-ה במלואה בדיסק און( של ההצעPDFגם עותק דיגיטלי סרוק ) יש לצרף .2

 ;בתוך מעטפת ההצעה נפרדתההצעה הכספית  תוכנס למעטפה  .3

  www.hefer.org.ilבכתובת יש להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה האזורית עמק חפר  .4

כונים והבהרות בנוגע דבקטגוריית מכרזים/ מכרזי החברה הכלכלית וזאת לשם קבלת דיווחים, ע

למכרז, לרבות ביחס לשינויים בתנאי הסף ו/או ביתר הדרישות בו. עדכונים והבהרות באתר יחייבו את 

 כלל המציעים.

 :לוחות זמנים והנחיות למציעים .1

  לרבות בגין דמי השתתפות בהליך זה, אשר לא יוחזרו בשום ₪,  1,500 –עלות חוברת המכרז

 מקרה.

רכישת חוברת המכרז תתאפשר בהעברה בנקאית או במסירת צ'ק לטובת החברה הכלכלית 

 .לפיתוח עמק חפר

  : בדוא"ל  ,09-8981610שרון שרעבי טל' פרטי נציגת המזמין לפניות בנושא המכרז

hacalm@hefer.org.il 

  )במט"ש נחל שכם )קיבוץ יד חנה(. 11:00בשעה  13/4/2022יום ד'  –מועד מפגש מציעים )רשות 

  בדוא"ל 14:00עד השעה  24/4/2022 א' יום   –מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה. 

  11:00עד השעה  9/5/2022 ' ביום  –מועד אחרון להגשת ההצעות. 

  11:00בשעה  9/5/2022' ביום  –מועד פתיחת ההצעות; 

 ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר,  -הגשת ההצעה תעשה באופן פיזי במשרדי החברה הכלכלית, ב"

 קמפוס רופין, משרדה של  שרון שרעבי .
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 :להשתתפות במכרזסף תנאי 

 הדרישות והתנאים, כמפורט להלן: בכלמציע שיעמוד בהליך זה רשאי להשתתף 

 : תחולנה ההגדרות הבאות .1

 רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או תאגיד ממשלתי המפעיל מתקן לטיפול בשפכים; -" "מזמין ציבורי
 החל מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות במכרז.   -מספר השנים אחורה  -" השנים האחרונות"
 תקנות המים )מניעת זיהום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(,לקליטת בוצה לפי  מורשהמתקן  -" אתר הטמנה"

 ו/או מטעם כל רשות מוסמכת פסולת בוצהבעל אישורים כדין מהמשרד להגנת הסביבה לקליטת  2004-תשס"ד
 .נדרשת אחרת. בנוסף, באחריות המציע לוודא כי לקבלן רישיון עסק מתאים בתוקף

 בוצה, כהגדרתם בהסכם המכרז. – פסולת"

, שלגביו מתקיימים כל הדרישות תאגיד רשום בישראל כדיןאו  שותפות, יחידהמציע הינו  -התאגדות . 2
  המצטברות הבאות: 

 2018לפחות מאז  ברציפותפעיל כעסק זה  .א

. בשנתיים שקדמו להגשת ההצעה במכרז, לא נרשמה למציע הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים המבוקרים נכון ב
   ולא התעורר חשש לקיומו כ"עסק חי";למועד הגשת ההצעה 

בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או  הוגשה. נכון למועד הגשת ההצעה, כנגד המציע לא ג
מפרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על רכושו או חלק ממנו, או להקפאת הליכים או הכרזה על חדלות 

 בעל השלכות דומות.או הליך צו או מינוי כל פירעון, או 

במתן שירותי  שנים 3האחרונות, פעל במשך  השנים 7אשר במהלך  ,יםניסיון מוכחותק ובעל המציע הינו .  3
טון פסולת בוצה  5,000  -בוצה ממתקני/מכוני טיהור שפכים, בהיקף שלא יפחת מ פסולתושינוע של פינוי איסוף, 

 .בשנה, בכל אחת מהשנים בהן פעל כאמור
 כקבלן משנה.  ולאהניסיון הנדרש הינו בהיותו של המציע כ"קבלן ראשי" בהתקשרות מול רשות  

 שלהלן: המחזור הכספיהמציע בעל יכולת כספית לביצוע העבודות, ועומד בדרישות  - מחזור כספי .4

 .2021-2019לפני מע"מ( בכל אחת מהשנים ) מלש"ח 3לפחות  של שנתימחזור כספי 

 :)בתוקף( הרישיונות הבאים מציעל -שיונות נדרשים יר. 5 

i. ב לצו רישוי עסקים )עסקים  5.1לאיסוף והובלת אשפה בהתאם לסעיף בתוקף  רישיון עסק
  .2013-טעוני רישוי(, תשע"ג

ii. מטעם משרד חוווהתקנות שהותקנו מכ 1997-לפי חוק שירותי הובלה, תשנ"ז רישיון מוביל ,
 .התחבורה ו/או המפקח על התעבורה

או בעל הסכם שירות עם אתר  מפעיל: המציע הינו הבעלים או האתר הטמנה )כהגדרתו לעיל ברישא למכרז זה( .6
   הטמנה מורשה.

( כלי מימוני או תפעולי ליסינג -שכירות לטווח ארוך בחוזה  לרבותבבעלות המציע ) - )דרישות סף( ציוד נדרש .7
 הבאים: הרכב

 ואילך. 2017מ"ק לפחות. שנת ייצור  8ביובית בנפח  .א

 ואילך. 2016ייצור  קוב. שנת 15-18רכינה משאיות  3 .ב
 ואילך. 2016שנת ייצור  (או שווה ערךטון ) 2-3, משקל 32-62מחפרון זעיר  .ג
 ואילך. 2016שנת ייצור  .זרוע ארוכה( בעל הידרואלי זחלי )באגרמחפר  1 .ד
 

 :הערות

  . ביטוח תקףעל כל כלי הרכב כאמור להיות בעלי  -
 ו/או עיקולים )פרט לשעבוד לצורך מימון/רכישה(.  ללא שעבודים -על כל כלי הרכב כאמור להיות  -

 .  "ליסינג"חברת  שאינוגורם הסכמי שכירות/שימוש עם מסמכים/יתקבלו  לא -

 המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה, בעל תעודה בתוקף.  .8
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אז מ -התעבורה(  ודתעבירות לפי פקב)למעט  בעבירות פליליות /ולא הורשעומנהליו הבכירים  המציע -הרשעות  .9
יסוד הממצאים -, אלא אם כן החליטה ועדת המכרזים, משיקולים מיוחדים שיירשמו ועלואילך 2016שנת 

 כדי למנוע מהמציע להגיש הצעה. שתדרוש, כי אין בכך 

  . נעדר זיקה לעובד המזמין או לחבר דירקטוריון המזמיןהמציע  .10

 : היעדר הרשעות לפי חוקי העבודה .11

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת  3 -בהורשעו  בעל שליטה בו לאכל המציע ו .א
ובכלל ההצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה, 

, חוק דמי 1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959תשי"ט -: חוק שירות התעסוקהזה
, חוק 1954-שים, התשי"ד, חוק עבודת נ1951-, חוק חופשה שנתית, תשי"א1976-מחלה, תשל"ו

-, חוק החניכות, תשי"ג1953-, חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-"ונולעובד, תש תשכר שווה לעובד
, 1958-, חוק הגנת השכר, תשי"ח1949-ט, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"1953

, חוק שכר 1995-, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה1963-, תשכ"גםחוק פיצויי פיטורי
והליכי מיון וקבלה  )תנאי עבודהולמועמד לעבודה , חוק הודעה לעובד 1987-מינימום, תשמ"ז

הצווים וההסכמים כל וכן  1961-, החוק למניעת מפגעים, תשכ"א2002-(, תשס"בלעבודה
 "(.חוקי העבודה)להלן: "הרלוונטי למכרז זה הקיבוציים הרלבנטיים לענף 

 .1981-כמשמעות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א -ה" בסעיף זה: "בעל שליט

 הכלכלה והתעשיהידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד -בעל שליטה בו לא נקנסו עלוכל המציע  .ב
 יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה.קנסות או  2 -ב

 מובהר כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, ייספרו כקנסות שונים. 

 .1981-כמשמעות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א -זה: "בעל שליטה"  בסעיף


