
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

 מרכבי דחס  אספקת 

 7/2021מד/מכרז פומבי מס' 
 להשתתפות במכרזתנאים  

 תנאים להשתתפות במכרז    .2

ההצעות   הגשת  במועד  העומדים,  בישראל  כדין  רשומים  תאגידים  זה  במכרז  להשתתף  רשאים 
 במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:  

ספק מורשה מטעם יצרן מרכב   אוהמוצע על ידו במכרז    דחסהמרכב  של    המשתתף הוא יצרן 
 .  במכרז הדחס המוצע על ידו

זה   בתנאי  המשתתף  של  עמידתו  הוכחת  להצעתו לצורך  לצרף  המשתתף  את   על 
 האסמכתאות שלהלן:

הצהרה, בנוסח המצ"ב )נספח     -משתתף שהוא יצרן של מרכב הדחס המוצע על ידו במכרז
 של מרכב הדחס המוצע על ידו בכל קטגוריה בה הגיש הצעה.כי הוא יצרן המעידה  (,2

אישור בכתב   - רן מרכב הדחס המוצע על ידו במכרז  משתתף שהוא ספק מורשה של יצ
מיום   הוצא החל  ידי המשתתף, אשר  על  הוא 25.3.2021מיצרן מרכב הדחס המוצע  כי   ,

מטעמו בכל קטגוריה בה  ספק מורשה  היצרן של מרכב הדחס האמור וכי המשתתף הינו  
   .הגיש הצעה

יצרן    שהינו  משתתף  דחס  על  מרכבי  רשל  בעל  תקף,ילהיות  מוצרי    שיון  לייצור  שמו,  על 
או צו בדבר ייצור    2016- חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"זתעבורה על פי  

 ( התשמ"ו. 1149מוצרי תעבורה וסחר בהם )יו"ש 

על י, על המשתתף להיות בעל רשל מרכבי דחס  במקרה שהמשתתף הינו ספק שיון תקף, 
תעבורה   מוצרי  לייצור  במוצר ו/או  שמו,  פי  לסחר  על  תעבורה  שירותים  י  רישוי  חוק 

או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם )יו"ש    2016  –ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז  
 .  ( התשמ"ו 1149

ע זה  בתנאי  המשתתף  של  עמידתו  הוכחת  של  לצורך  העתק  להצעתו  לצרף  המשתתף  ל 
  שיון תקף, כאמור.יר

במהלך    ייבא,  ו/או  ייצר  ההצעות  החודשים    36המשתתף  להגשת  למועד האחרון  שקדמו 
ומעלה, שנעשה    2017( מרכבי דחס לפחות, מכל סוג שהוא, משנת ייצור  5במכרז, חמישה )

 בהם שימוש עצמי או שנמכרו על ידי המשתתף. 

הצהרה מטעמו ל המשתתף לצרף להצעתו  לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה ע
 (.  3בנוסח המצ"ב )נספח  , מרואה חשבון מקורואישור 

 .    תקף ISO 9001-2015תקן    על ידי המשתתף במכרזהמוצע  ליצרן מרכב הדחס   

  ISOתקן  על המשתתף לצרף להצעתו אישור  לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה  
 .   יצרן מרכב הדחס לתקף ש

ישראלי    בדרישות תקן  עומד  במכרז  המשתתף  ידי  על  : 1חלק    5273מרכב הדחס המוצע 
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  ודרישות  כלליות  דרישות  -  אליהם  המחוברים  ההרמה  ומכשירי  אשפה-איסוף  רכבי"
 ".  מאחור המועמסים אשפה -איסוף רכבי: בטיחות

להצעתו אישור תקף  על המשתתף לצרף  לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה  
עמידת מרכב הדחס מכון טכנולוגי לישראל על    -ממכון התקנים הישראלי או מוסד הטכניון
תקן   סעיפי  כל  בדרישות  ידו  על  המוצע   םהרלוונטיי  1חלק    5273המוצע  הדחס  למרכב 

במכרז כאמור או אישור ממכון אירופאי מוסמך על עמידת מרכב הדחס המוצע על ידו בתקן 

EN1501-1  . 

הדחס  מ  במכרז  רכב  המשתתף  ידי  על  של המוצע  הכללית  בפסקה  לנדרש  )בהתאם  עומד 
כני( בכל הדרישות המסומנות כדרישות חובה בהצעה הטכנית של הקטגוריה  המפרט הט

 במכרז. 

דחס   מרכב  כי  בזאת  כאמור  שמובהר  החובה,  דרישות  בכל  עומד  הצעת   -לא  תפסל 
 המשתתף לגבי אותה קטגוריה.

לעמוד   -מרכבי דחס לפינוי טמוני קרקע    -  1.7או    1.6על משתתף המגיש הצעה לקטגוריות   

  2.6  -2.1לכל התנאים הקבועים בסעיפים  )בנוסף    ים המפורטים להלןתנאבכל הגם  

 לעיל(: 

 .    תקף ISO 9001-2015תקן   המוצע על ידי המשתתף במכרזהמנוף ליצרן  

על המשתתף לצרף להצעתו אישור לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה  

  יצרן המנוף המוצע. לתקף ש ISOתקן 

המשתתף  ידי  על  המוצע  תקן    המנוף  בדרישות  עומד  או    DIN15018במכרז 

 .  12999ENבדרישות תקן  

על המשתתף לצרף להצעתו אישור לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה  
 . , כאמורת המנוף בדרישהעל עמידתקף 

המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז או דגם מאותה סדרה, הותקן על לפחות   
 .  בישראלמשאיות  15

זה   בתנאי  המשתתף  של  עמידתו  הוכחת  להצעתו  לצורך  לצרף  המשתתף  על 
 (. 4בנוסח המצ"ב )נספח  , מרואה חשבון מקורהצהרה ואישור 

כללית של  )בהתאם לנדרש בפסקה העומד המוצע על ידי המשתתף במכרז המנוף  
הטכני(   של  המפרט  הטכנית  בהצעה  חובה  כדרישות  המסומנות  הדרישות  בכל 

 .  הפרק/הקטגוריה במכרז

מנוף   כי  בזאת  כאמור  שמובהר  החובה,  דרישות  בכל  עומד  הצעת    -לא  תפסל 
 המשתתף לגבי קטגוריה זו.

מגיש    לעיל, כי ככל והמשתתף  2.7,  2.6,  2.5,  2.4,  2.1מודגש לעניין תנאי הסף בסעיפים  
אחת ליותר מקטגוריה  )לפי    -הצעות  היצרן הרלוונטי  עמידת  ו/או  עמידתו  להוכיח  עליו 

 . ביחס לכל אחת מהקטגוריות אשר בהן הוא מגיש הצעה העניין( בדרישות תנאי הסף 

או רישיון זמני תקף או היתר זמני תקף או היתר מזורז    שיון תקףיבעל רהמשתתף הינו   
וזאת בהתייחס למקום    1968  –תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  
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הדחס  מרכבי  בתחום  המשתתף  של  העסקית  הפעילות  עיקר  מתנהלת  בו  או  אשר   ,
ב להחזיק  שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא )המשתתף( אינו מחוי

, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת  1968 -תשכ"ח  ,ברישיון על פי חוק רישיון עסקים
 .  מרכבי הדחסעיקר הפעילות העסקית שלו בתחום 

על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה בנוסח לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה  
 .  ( באשר למקום עיקר פעילותו העסקית כאמור5המצ"ב )נספח 

 : כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו

כאמור, (1) העסק  רישיון  של  עו"ד/רו"ח  העתק  ידי  על  וחתום  הרשות /מאומת  נציג 
  ."נאמן למקור"כ שהנפיקה את הרישיון

מאת הרשות המקומית (  25.3.2021עדכני מקור )קרי אישור שנחתם החל מיום  אישור   (2)
המצ"ב   בנוסח  בתוקף,  הינו  האמור  הרישיון  הדומה באו    (6)נספח  כי  אחר,  נוסח 

 . (6)נספח  במהותו לנוסח המצ"ב

 או 

 נציג הרשות שהנפיקה את רישיון העסק  העתק מאומת וחתום על ידי עו"ד/רו"ח/ (1)
מאת  (  25.3.2021קרי אישור שנחתם החל מיום  של אישור עדכני )  "נאמן למקור"כ

בנוסח המצ"ב  כאמור,  ברישיון העסק  על העדר החובה להחזיק  הרשות המקומית 
 .  (7)נספח או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב ( 7)נספח 

יש לצרף גם אישור עדכני מקור   -כאמור  25.3.2021ליום  ככל שהאישור הוצא קודם   (2)
הי כאמור  החובה  העדר  על  האישור  כי  המקומית  הרשות  מאת  בתוקף, )כאמור(  נו 

 . (8)נספח או בנוסח אחר הדומה במהותו לנוסח המצ"ב ( 8)נספח  בנוסח המצ"ב 

המשתתף  להצעתו    בנק  של  ידי  על  שהוצאה  אוטונומית,  מקור,  ערבות  מצורפת  במכרז 
או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי    בישראל

התשמ"א הביטוח,  עסקי  על  הפיקוח  במכרז,  1981-חוק  המשתתף  לבקשת  של  ,  סך  על 
וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי   7.11.2021לפקודת החברה, בתוקף עד ליום  ₪,    200,000
 .  (1)נספח וסח הערבות המצ"ב  , לפי נ ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתוהמכרז 

עותק של ערבות  או  צילום או העתק  להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל  יש לצרף 
 כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.

מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח  
 סוכן שלה. עצמה ולא על ידי 

יעמוד   לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  החברה 
 בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו. 

, בהודעה שתימסר למשתתף טרם חלוף מועד תוקף הערבות, להאריך את רשאיתהחברה  
והמשתתף חייב לעשות כן  יום  120בפרק זמן נוסף של עד   תוקף ההצעה ואת תוקף הערבות

תוקף   למועד  מעבר  ערבותו  את  ו/או  הצעתו  את  להאריך  שסירב  משתתף  חשבונו.  על 
 .  הערבות, תיפסל הצעתו

 הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה. 

 


