
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

 אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע

 18/2020שק/מכרז פומבי מס' 

 להשתתפות במכרז תנאים

 תנאים להשתתפות במכרז 

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

כל לעמוד ב ,מיכלים טמוני קרקע - 1 לפרקעל משתתף המגיש הצעה  
 תנאים המפורטים להלן:ה

ו/או ספק מורשה מטעם  ןיצר: המשתתף הינו  1.3 -ו 1.2, 1.1לגבי קטגוריות  
המיכל המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק היצרן של התא החיצוני של 

 מורשה מטעם היצרן של התא הפנימי של המיכל המוצע על ידו במכרז. 

ו/או ספק מורשה מטעם היצרן  ןיצר: המשתתף הינו 1.5-ו 1.4לגבי קטגוריות 
וכן הינו יצרן ו/או ספק  של התא החיצוני של המיכל המוצע על ידו במכרז

 צרן של המשטח ההידרואלי של המיכל המוצע על ידו במכרז.  מורשה מטעם הי

סמכתאות אלהצעתו את העל המשתתף לצרף לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
 שלהלן: 

משתתף שהוא יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי ו/או המשטח 
כי הוא המעידה  (,1הצהרה, בנוסח המצ"ב )נספח  -ההידראולי )לפי העניין(

של התא החיצוני ו/או התא הפנימי ו/או המשטח ההידראולי בכל יצרן 
 קטגוריה בה הגיש הצעה. 

משתתף שהוא ספק מורשה של יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי ו/או 
אישור בכתב מיצרן התא החיצוני ו/או התא  -המשטח ההידראולי )לפי העניין(

אשר נחתם לא  תתף,הפנימי ו/או המשטח ההידראולי המוצע על ידי המש
כי הוא היצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי ו/או  ,23.6.2020מוקדם מיום 

מטעמו, וזאת ספק מורשה המשטח ההידראולי האמור וכי המשתתף הינו 
 בהתייחס לכל קטגוריה בה הגיש הצעה.

: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו 1.2 -ו 1.1לגבי קטגוריות  
תאים חיצונים מבטון )למיכלים טמוני  100וצרת יצרן אשר סיפק לפחות מת

קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע( והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי 
 ממתכתתאים פנימיים  100המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 

 . )למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע(, ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל

: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו 1.3לגבי קטגוריה 
תאים חיצונים מבטון )למיכלים טמוני  100מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 

קרקע ו/או למיכלים שקועי קרקע( והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי 
תאים פנימיים  100המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 

)למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע(   טיק/חומר מרוכבמפלס
 ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל.
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: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף 1.5-ו 1.4לגבי קטגוריות 
תאים חיצונים מבטון  100במכרז הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 

, ללקוחות בארץ ו/או )למיכלים טמוני קרקע ו/או למיכלים שקועי קרקע(
 בחו"ל. 

הצהרה של היצרן לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו 
בנוסח המצ"ב  ,בדבר כמות התאים שסיפק היצרן ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל

 .(2)נספח 

מובהר בזאת, כי הדרישה בתנאי לעיל מתייחסת לכל יצרן שאת המיכלים 
 מתוצרתו מציע המשתתף במכרז.

מיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים  200המשתתף סיפק והתקין, בארץ, לפחות  
ועד למועד האחרון להגשת  1.1.2015שקועי קרקע במהלך התקופה שהחל מיום 

 הצעות במכרז.  

ידי המשתתף -לעניין תנאי זה יובאו בחשבון רק מיכלים אשר סופקו והותקנו על
 ראשי"(.   מכוח הסכם ישיר בינו לבין המזמין )"קבלן

על על המשתתף לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה 
בדבר כמות המיכלים שסיפק  חתום במקור )לא העתק(הצהרה ואישור רו"ח 

את לקוחות שרכשו  לרבות רשימת והתקין במהלך התקופה הרלוונטית,
  (.3)נספח  בנוסח המצ"ב, ופרטים ליצירת קשר עם אותם לקוחותהמיכלים 

 .   תקף ISO 9001-2015תקן  למשתתף 

יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי ו/או המשטח ינו אמשתתף ש
יצרף להצעתו  ההידרואלי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו במכרז,

תא החיצוני ו/או  ני/יצרןכל של  אישור כאמורהמשתתף וכן של כאמור, אישור 
 ים על ידו. /המוצעיכל/ים הממשטח הידרואלי, לפי העניין, של  תא פנימי ו/או

 ISOי תקן על המשתתף לצרף להצעתו אישורלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה  
 ., כמפורט לעילפיםתק

המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל  
, וזאת בהתייחס למקום אשר בו 1968 –תשכ"ח העסק על פי חוק רישוי עסקים, 

או  שקועי/טמוני קרקעמתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום 
שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא )המשתתף( אינו מחויב 

, וזאת בהתייחס 1968 –תשכ"ח הלהחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים 
שקועי/טמוני יקר הפעילות העסקית שלו בתחום למקום אשר בו מתנהלת ע

 קרקע.

הצהרה בנוסח על המשתתף לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
 ( באשר למקום עיקר הפעילות העסקית כאמור. 4נספח המצ"ב )

 על המשתתף לצרף להצעתו העתקלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה כמו כן, 
"נאמן למקור" של רישיון המקומית כ הרשותעו"ד/רו"ח/נציג המאומת על ידי 

מקורי ועדכני )קרי אישור שנחתם לא מוקדם מיום העסק כאמור, וכן אישור 
מאת הרשות המקומית כי הרישיון האמור הינו בתוקף, בנוסח ( 23.6.2020

 נוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב.באו ( 5נספח )המצ"ב 
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 או 

מאת ( 23.6.2020אישור מקורי ועדכני )קרי, אישור שנחתם לא מוקדם מיום 
הרשות המקומית על העדר החובה להחזיק ברישיון העסק כאמור, בנוסח 

 העתק( או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב או 6נספח המצ"ב )
של אישור  "נאמן למקור"המקומית כ עו"ד/רו"ח/נציג הרשותהמאומת על ידי 

יש לצרף גם אישור מקורי  23.6.2020אמור. ככל שהאישור הוצא מוקדם ליום כ
( מאת הרשות המקומית כי האישור על 23.6.2020ועדכני )שנחתם לאחר יום 

( או בנוסח אחר 7נספח העדר החובה כאמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב )
  הדומה במהותו לנוסח המצ"ב.

כל לעמוד ב ,מיכלים שקועי קרקע - 2 לפרקעל משתתף המגיש הצעה  
 :תנאים המפורטים להלןה

המשתתף הינו יצרן /או ספק מורשה מטעם היצרן של התא החיצוני של המיכל  
המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן של התא 

 הפנימי של המיכל המוצע על ידו במכרז.

סמכתאות אלהצעתו את הלצרף  על המשתתףלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
 שלהלן:

הצהרה,  -משתתף שהוא יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי )לפי העניין(
של התא החיצוני ו/או התא כי הוא יצרן המעידה  (,1בנוסח המצ"ב )נספח 

 הפנימי בכל קטגוריה בה הגיש הצעה. 

ימי )לפי משתתף שהוא ספק מורשה של יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנ
אישור בכתב מיצרן התא החיצוני ו/או התא הפנימי המוצע על ידי  -העניין(

, כי הוא היצרן של התא 23.6.2020המשתתף, אשר נחתם לא מוקדם מיום 
מטעמו, ספק מורשה החיצוני ו/או התא הפנימי האמור וכי המשתתף הינו 

 וזאת בהתייחס לכל קטגוריה בה הגיש הצעה.

: התא חיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו 2.1לגבי קטגוריה  
תאים חיצונים מבטון )למיכלים טמוני  100מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 

קרקע ו/או שקועי קרקע( והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו 
תאים פנימים מפלסטיק/חומר מרוכב  100מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 

 קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע(, ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל.  )למיכלים טמוני

: התא חיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו 2.2לגבי קטגוריה 
תאים חיצונים מבטון )למיכלים טמוני  100מתוצרת יצרן אשר מכר לפחות 

קרקע ו/או שקועי קרקע( והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו 
תאים פנימיים ממתכת )למיכלים טמוני  100רת יצרן אשר סיפק לפחות מתוצ

 קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע(, ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. 

הצהרה של היצרן לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו 
בנוסח המצ"ב  ,בדבר כמות התאים שסיפק היצרן ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל

 .(2)נספח 

מובהר בזאת, כי הדרישה בתנאי לעיל מתייחסת לכל יצרן שאת המיכלים 
 .מתוצרתו מציע המשתתף במכרז
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מיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים  200המשתתף סיפק והתקין, בארץ, לפחות  
ועד למועד האחרון להגשת  1.1.2015שקועי קרקע במהלך התקופה שהחל מיום 

 הצעות במכרז.  

ידי המשתתף -ו בחשבון רק מיכלים אשר סופקו והותקנו עללעניין תנאי זה יובא
 מכוח הסכם ישיר בינו לבין המזמין )"קבלן ראשי"(.  

על על המשתתף לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה 
בדבר כמות המיכלים שסיפק  חתום במקור )לא העתק(הצהרה ואישור רו"ח 

את לקוחות שרכשו  לרבות רשימת והתקין במהלך התקופה הרלוונטית,
  (.3בנוסח המצ"ב )נספח , ופרטים ליצירת קשר עם אותם לקוחותהמיכלים 

 .   תקף ISO 9001-2015תקן למשתתף  

יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי, לפי העניין, של ינו אמשתתף ש
המשתתף של כאמור, אישור יצרף להצעתו  המיכל/ים המוצע/ים על ידו במכרז,

תא חיצוני ו/או תא פנימי, לפי העניין, של  ני/יצרן כל של אישור כאמורוכן 
 ים על ידו. /המוצעיכל/ים המ

 ISOי תקן על המשתתף לצרף להצעתו אישורלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
 ., כמפורט לעילפיםתק

המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל  
, וזאת בהתייחס למקום אשר בו 1968 –תשכ"ח העסק על פי חוק רישוי עסקים, 

או  קרקע שקועי/טמונימתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום 
אינו מחויב שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא )המשתתף( 

, וזאת בהתייחס 1968 –תשכ"ח הלהחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים 
 שקועי/טמונילמקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום 

 קרקע.

הצהרה בנוסח על המשתתף לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
 . כאמור( באשר למקום עיקר הפעילות העסקית 4נספח המצ"ב )

על המשתתף לצרף להצעתו העתק לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה כמו כן, 
של  "נאמן למקור"-המקומית כ עו"ד/רו"ח/נציג הרשותהמאומת על ידי 

מקורי עדכני )קרי אישור שנחתם לא מוקדם רישיון העסק כאמור, וכן אישור 
תוקף, מאת הרשות המקומית כי הרישיון האמור הינו ב( 23.6.2020מיום 

 נוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב.באו  (5נספח ) בנוסח המצ"ב

 או 

מאת ( 23.6.2020אישור מקורי ועדכני )קרי, אישור שנחתם לא מוקדם מיום 
הרשות המקומית על העדר החובה להחזיק ברישיון העסק כאמור, בנוסח 

 העתקאו ( או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב 6נספח המצ"ב )
של אישור  "נאמן למקור"המקומית כ עו"ד/רו"ח/נציג הרשותהמאומת על ידי 

יש לצרף גם אישור מקורי  23.6.2020. ככל שהאישור הוצא מוקדם ליום כאמור
( מאת הרשות המקומית כי האישור על 23.6.2020שנחתם לאחר יום ועדכני )

בנוסח אחר  ( או7נספח העדר החובה כאמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב )
  .הדומה במהותו לנוסח המצ"ב
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, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי מקורלהצעתו במכרז צורפה ערבות  
שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על יחברת ביטוח ישראלית שברשותה ר

לפקודת , ₪ 100,000, לבקשת המשתתף במכרז, על סך 1981 –עסקי הביטוח, התשמ"א 
וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי  2.11.2020 החברה, בתוקף עד ליום

 .(8נספח ) ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב

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

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

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

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

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

 הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה.

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז,  
)למעט מסמכים אשר לגביהם נרשם  כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד

 .במפורש אחרת(

 

 


