
 

  

שירותי  כלי צ.מ.ה ומשאיות, שירותי ביוביות למתן  הזמנה להציע הצעות 01/2017מכרז מס' 
 )להלן: "החברה"( לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה עבור  ושירותי הובלת פסולת ושינועה

 
 . מזמינה בזאת הצעות למתן השירותים האמורים בעיקר ברחבי חצר המפעל ברמת חובבהחברה 

לחברה שיקול שנים.  3וזכות ברירה לחברה להארכה של עד ( שנים 3ות שלוש )תקופת ההתקשר
 דעת אם להוסיף שלב של הליך תיחור דינמי בשיטת מכרז ממוכן. 

 רשאים להשתתף/תנאי סף:

 הקודמות השנים חמש במהלך, לפחות שנים( 3) שלוש של מוכח קודם ניסיון בעל הינו המציע .1
זה בחוק  מושג כהגדרת, )"חומ"ס"( "מסוכן"חומר  שינועב, זה במכרז ההצעה הגשתמועד לל

 (3) שלוש "ס בכל אחת מביןחומטון  5,000ואשר שינע לפחות  ,1997 -שירותי הובלה, תשנ"ז
  .השנים כאמור

בבעלות מצויים  )לפחות( מסמך ב'כל הרכבים המפורטים להלן בהתאם לפירוט המופיע ב .2
ח ובשימושו וחזקתו של המציע מכשהם כבר  אוהמציע ורשומים על שמו במשרד הרישוי 
שנים לפחות ממועד  3בתוקף לתקופה של שהנו חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח )

 בהתאם לחלוקה הבאה: הגשת ההצעה במכרז(, 

 כלי צ.מ.ה ושינוע:  .2.1

משאיות מסוג רכינה דאבל, כל אחת משנת ייצור  5 .2.1.1
 ואילך. 2007

 2007חד משנת יצור עבודה מסוג שופל, כל א כלי  3 .2.1.2
 ואילך.

 ואילך. 2007באגר, משנת יצור  2 .2.1.3

 ואילך. 2007מלגזה טלסקופית, משנת יצור  1 .2.1.4

 ואילך. 2007מחפרון, משנת יצור  1 .2.1.5

 שירותי ביוביות:  .2.2

 טון 15קוב מינימום(  7מיכלית משולבת רגילה )נפח  .2.2.1
 .  ואילך 2007משנת יצור  ומעלה

משנת יצור טון  32קוב(  15מיכלית משולבת גדולה )נפח  .2.2.2
 .ואילך 2007

מיכלית מסוג בלאוור לשאיבה יבשה עם מערכת היי  .2.2.3
ליפט )הייבר מתרומם כפול לפרויקה באמבטיה( ודלת 
אחורית נפתחת עם זרוע ייחודית לשאיבה ויכולת 

משנת  '8קוב או יותר צינורית שאיבה  10סניקה נפח 
 .   ואילך 2007יצור 

 

באמצעות קבלן משנה המחזיק בכל ניתן יהיה לעמוד בתנאי סף זה 
הביוביות הנ"ל, וככל שהמציע יזכה תבוצע העבודה באמצעות ביוביות 

 אלה בין באמצעות קבלן המשנה ובין באמצעות הזוכה עצמו.

 : שירותי הובלת פסולת ושינועה .2.3

טון  10 לפחותכושר הרמה  -  עלרמס גב עם משאיות 2 .2.3.1
 ואילך 2007משנת יצור 

 . תאריזו להובלת פלטה .2.3.2



 

  

 הכמויות והנפחים הבאים :  לפי ותערמס .2.3.3

 קוב  8יח' בנפח  10    

 קוב .  12יח' בנפח  8    

 .קוב 15יח' בנפח  5    
 הציודניתן יהיה לעמוד בתנאי סף זה באמצעות קבלן משנה המחזיק בכל 

בין באמצעות  ציוד זהל שהמציע יזכה תבוצע העבודה באמצעות ל, וככהנ"
 מצעות הזוכה עצמו.קבלן המשנה ובין בא

לפחות, בעלי היתר בתוקף  ,נהגים 10שכירים )קיום יחסי עובד מעביד( המציע מעסיק כ .3
 ק, ואשר להם וות2001 -להובלת חומר מסוכן בהתאם לתקנות שירותי הובלה, תשס"א

לפחות אצל המציע עצמו, כנהגים מובילים האחרונים חודשים  12 כעובדים שכירים במשך
  .ורחומר מסוכן כאמ

קצין  ובין כנותן שירות חיצוני, שכיר בין כעובד המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות,  .4
 -בטיחות קבוע בעל כתב הסכמה וכתב מינוי בתוקף, בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז

ואשר לו , 1961 –ותקנות התעבורה, התשכ"א  2001  -תקנות שירותי הובלה, תשס"א ,1997
בתחום זה, בין אם אצל המציע ובין אם במקומות חודשים לפחות בעבודה  12וותק של 

 כעובד או נותן שירותים, כאמור(.אחרים )

 אישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקףההיתרים וההרישיונות,  מחזיק בכלמציע ה .5
 :במועד הגשת ההצעות

ותקנות  1997 -רישיון מוביל בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז .5.1
, מסוג הובלת חומרים מסוכנים בשכר )ח'(, 2001-י הובלה, תשס"אשירות

 כולל נספח כלי רכב.

היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים, על  .5.2
פי חוק חומרים מ רישיון העסק של המציע, מכוח צו רישוי עסקים 

 ד'.  10.10מס' סידורי  2013-)עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

מוביל )לרבות נספח כלי הרכב( על פי תקנות שירותי הובלה, רישיון  .5.3
, תחת שמו של המציע, תקף למועד האחרון להגשת 2001 –תשס"א 

סוג ח', המכיל את קבוצות  –ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר 
 . 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2סיווג החומר המסוכן 

 .ISO:14001 כן ISO:9001 של המציע, מסוג  ISOתקני  .5.4

מהסכומים  , לא פחת2015-ו 2014, 2013מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מהשנים  .6
 המפורטים להלן עבור כל סוג עבודה:

 )לא כולל מע"מ(. ₪ 5,000,000 -עבודות צמ"ה .6.1

ככל שהעמידה בתנאי סף  .)לא כולל מע"מ( ₪ 1,000,000 -עבודות ביובית .6.2
משנה לעמוד בתנאי תהא באמצעות קבלן המשנה, יידרש קבלן ה 3.2.2

 סף זה.

ככל שהעמידה בתנאי  .)לא כולל מע"מ( ₪ 1,000,000 -עבודות רמסעות .6.3
תהא באמצעות קבלן המשנה, יידרש קבלן המשנה לעמוד  3.2.3סף 

 בתנאי סף זה.

כל עובדי המציע המיועדים לבצע את השירותים יהיו תושבי ישראל. לא תותר כניסת עובדים  .7
 חי המפעל.שאינם תושבי  ישראל לשט

 
 



 

  

)כולל  ₪ 2,500נגד תשלום בסך כ 23.04.2017החל מיום  לרכושניתן יהיה  מסמכי המכרזאת 
ה בין השעות -תעשייתי בנגב, נאות חובב, בימים א-כתובת פארק אקוב ,במשרדי החברה מע"מ(

 . המציעוכנגד מסירת פרטים של , 8:30-15:30

מפעל בשער  יהיה ההתכנסותמקום  ,14:30ה בשע 07.05.2017ביום  כנס מציעיםקיים החברה ת
 . חובה הינההחברה בנאות חובב. ההשתתפות בסיור קבלנים 

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז 

ר יישלח לא יאוחר מיום אש moshe@escil.co.ilבאמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת 
 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. . 13:00בשעה  21.05.2017

. 14:00שעה ולא יאוחר מה 08:00החל מהשעה  08.06.2017בתאריך הינו  ההצעההמועד להגשת 
את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק 

 ב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. תעשייתי בנג-אקו

המכרז, תגברנה  במסמכיהתאמה בין הוראות מודעה זו והוראות -בכל מקרה של סתירה או אי
 ההוראות המצויות בחוברת המכרז. 
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