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העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים  מציע  להשתתף במכרז זה  רשאי  
 המפורטים להלן: 

לתנאי    אלא)  הגדרות ביחס  הן  יחולו  להלן  שיובאו  ההגדרות  אחרת,  במפורש  נאמר  והן  אם  הסף 
 (:להלן  13.2סעיף    -ביחס לקריטריונים לבחירת המציע הזוכה

פיקוח"שירותי   ו/או  שיכללו  "  ניהול  ו/או  :  לפחותנדרש  ויעוץ  על  כן  ניהול  אספקת הטובין  פיקוח 
ביחס   הטכניים;  למפרטים  שסופק  המוצר  והתאמת  איכות  בקרת  ביצוע  ובפרט  העבודות  וביצוע 

   לאספקת והתקנת שקועי/טמוני קרקע גם בדיקה של חשבונות הספקים.

קרקע" שקועי/טמוני  אשפה  לאיסוף  מיכלים  והתקנת  של והתקנ  ה אספק  -"אספקת  בפועל    ה 
ו מפלסטיק  קרקע  טמוני   / שקועי  מ/מיכלים  כולל או  שבוצעה    מתכת,   כאמור  והתקנה  אספקה 

   .במסגרת מכרזי משכ"ל

ממתכת" קרקע  טמוני  אשפה  לאיסוף  מיכלים  והתקנת  שלוהתקנ  ה אספק  -"אספקת  בפועל    ה 
   .רזי משכ"לאספקה והתקנה כאמור שבוצעה במסגרת מכ כולל ,מתכתממיכלים טמוני קרקע 

ו ממתכת  אצירה  כלי  ולמחזור"או  /"אספקת  לפסולת  הרשות    -מפלסטיק  אצל  שהאספקה 
 כולל אספקה שבוצעה במסגרת מכרזי משכ"ל.המקומית הסתיימה או שעדיין בביצוע, 

של הרשויות    -"רשויות מקומיות" כלכליות  ו/או חברות  עירוניים  ו/או תאגידים  רשויות מקומיות 
 . גוד עריםהמקומיות ו/או אי

בישראל  תאגיד רשום כדין  מציע שהינו    -  משפטית אחת בלבד  אישיותתוגש על ידי  ההצעה   
 או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין. 

  (1נספח  )  על המציע לצרף להצעתו פרטים אודותיו, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז 
 . רשום כעוסק מורשה על פי דין המשתתף אישור מרשות המסים על היותו

רשם   יבספרציע  תדפיס נתונים עדכני של המככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורף גם  
 התאגידים הרלוונטי. 

הצעה משותפת  להגיש  מובהר בזאת, כי הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד וכי לא ניתן  
 ליותר ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

 ממתכת   טמוני קרקע   200אספקה והתקנה של  על    שירותי ניהול ו/או פיקוחסיפק    המציע 
רשויות מקומיות   2, עבור  31.12.2020ועד    1.1.2017במהלך התקופה שהחל מיום    לפחות,

 לפחות, במצטבר.  
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מובהר כי כל רשות מקומית תספר פעם אחת בלבד, גם אם בוצעו לרשות מספר אספקות  
 וגם אם נחתמו עימה מספר חוזים.  

קרקע   הטמון  התקנת  מועד  הינו  הפיקוח  ו/או  הניהול  שירותי  מתן  לענין  הקובע  המועד 
המקומית.   ברשות  זה  בפועל  בתנאי  עמידתו  הוכחת  להצעתו לצורך  לצרף  המציע  על 

ק המציע שירותי סיפ  הרשויות המקומיות להן, של  (2)נספח    לפי הטבלה הרצ"בפירוט,  
  פרטי איש הקשר אצל אותו גורם. רבות, כמפורט בתנאי זה, לניהול ו/או פיקוח

להלן  כמפורט  עובדים  המניין,  מן  קבועים  כעובדים  מעסיק,  לפחות המציע  )להלן:    , 
 (:"המפקחים המוצעים"

העוב  -  הערה  כי  בזאת  שמדובר  מובהר  )ככל  המציע  שיהיו  יכול  כאמור  דים 
 עובד שכיר של המציע.  אובעוסק מורשה( 

ניסיון  1)  אחדעובד    ובעל  רכב  ו/או מהנדס  מכונות  ו/או  ( שהינו מהנדס  בניהול 
 על אספקת והתקנת מיכלים טמוני/שקועי קרקע.  פיקוח 

 ( אחד  של  1עובד  והתקנה  אספקה  על  פיקוח  ו/או  בניהול  ניסיון  בעל  שהינו   )
   )במצטבר לכל הרשויות המקומיות(. ממתכתמיכלים טמוני קרקע  40לפחות 

עבור    ניתנו  האמורות  העבודות  על  הפיקוח  ו/או  הניהול  רשויות    2שירותי 
 מקומיות שונות, לפחות.  

העבודות  על  הפיקוח  ו/או  הניהול  התקופה    שירותי  במהלך  ניתנו  האמורות 
 .31.12.2020ועד   1.1.2017שהחל מיום 

הטמון/שקוע   התקנת  מועד  הינו  הפיקוח  ו/או  הניהול  שירותי  מתן  לענין  הקובע  המועד 
 קרקע בפועל ברשות המקומית.

על זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  המצורך  רו"ח    ציעל  אישור  להצעתו  פי מקור,  לצרף  על 
ידו    המפקחים, לגבי  (3)נספח    למסמכי המכרזהנוסח הרצ"ב   על  המוצעים המועסקים 

 בתנאי זה.כאמור 

פרטי   את  בהצעתו  לפרט  המציע  על  כן,  ידו    המפקחיםכמו  על  המועסקים  המוצעים 
הרשויות , של  (4)נספח    פירוט, לפי הטבלה הרצ"בכאמור בתנאי זה לעיל ולצרף להצעתו  

רבות, פרטי ל  שירותי ניהול ו/או פיקוחהמוצעים   המקומיות להן סופקו על ידי המפקחים
 .איש הקשר אצל אותו גורם

 


