
 

  

 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 

  2202/02מכרז מס' 
מכרז מסגרת למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים עבור להזמנה להציע הצעות 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז "( החברהברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "הח

)להלן:  למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, 02/2022מס' 
 , והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.בהתאמה( עבור החברה ,"השירותים"-"המכרז" ו

, לצורך החברה מעוניינת להתקשר עם ספקי מסגרת, אשר יספקו לחברה את השירותים מעת לעת ובהתאם
תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת היא לתקופה  .באמצעות משאיות מסוג פלטה ו/או רמסע/רכינה

חודשים, שתחילתה במועד חתימת הצדדים על הסכם המסגרת. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת  12של 
 חודשים או חלק מהם.  12( תקופות נוספות, כל אחת בת 3ההתקשרות בשלוש )

וכן  הכלליים ות והתנאיםרשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדריש
 :כמפורט להלןתנאי הסף ביחס לסוגי שירות המשאית 

 המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל. .1

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו עומד בהוראותהמציע  .2

פק המציע שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים בהיקף הכנסות מצטבר , סי2021ועד  2017בין השנים  .3
 ₪. 600,000של לפחות 

בתוקף מטעם משרד  וכתב מינוי הסמכהכתב  בעלקצין בטיחות המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות,  .4
; ותקנות 2001-; תקנות שירותי הובלה, תשס"א1997-התחבורה )בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז

אצל המציע ובין אם  , בין אםבטיחות כקצין לפחותחודשים  12(, ואשר לו ותק של 1961-ורה, תשכ"אהתעב
 ."(קצין הבטיחות)להלן: " במקומות אחרים )כעובד או נותן שירותים, כאמור(

שכיר, דרך התקשרות עם קצין הבטיחות כנותן שירות חיצוני או דרך  כעובדלעניין סעיף זה, "מעסיק", 
 עם תאגיד המעסיק את קצין הבטיחות, כעובד שכיר או כנותן שירות חיצוני. התקשרות

המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת  .5
 ההצעות:

היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים הכולל עיסוק מסוג "הובלת  .5.1
", על פי חוק חומרים מסוכנים, ברישיון העסק של המציע, מכוח צו רישוי פסולת חומרים מסוכנים

 .2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

, להובלת 2001-רישיון מוביל )לרבות נספח כלי הרכב( על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א .5.2
 .9, 8, 6, 5, 4, 3, 2סוג ז' או ח', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן  –חומרים מסוכנים בשכר 

 
 הסף ביחס לסוג שירותי המשאיות המוצע על בתנאיעל המציע לעמוד לתנאים הכלליים המפורטים לעיל,  בנוסף

 :ידו, כדלקמן
 שירותי משאית פלטה תנאי סף

, בנוסף לתנאי הסף הכלליםיידרש לעמוד,  מסוג פלטהמציע אשר מגיש הצעה למתן שירותי משאית  .6
 בתנאי הסף הבאים:

בעל חזקה  או ;3N( משאיות מסוג 2לפחות שתי )של המציע הוא הבעלים הרשום במשרד הרישוי  .6.1
כאשר כל אחת  -התקשר עם קבלן משנה בהסכם  ןאו שלגביה ;מכוח הסכם ליסינג/שכירותבהן 

. שנת הייצור טון 20של לפחות  "משקל מורשה"בעלת ו 4Oמהמשאיות מצוידת בגרור פלטה מסוג 
   ומעלה. 2012היה תשל כל משאית 

 (2) בתוקף לתקופה של שנתיים מובהר, כי על כל הסכם )ליסינג/שכירות/קבלן משנה( להיות
 .ממועד הגשת ההצעה במכרזהחל  ,לפחות



 

  

מובהר, כי בכל תקופת ההתקשרות על ספק המסגרת יהיה לספק את השירותים באמצעות 
 שנים. 10משאיות ששנת הייצור שלהם אינה עולה על 

אשר נכנסו בעבר  נהגים( 4) ארבעהמעביד או כנותן שירותי חיצוני, -ע מעסיק, ביחסי עובדהמצי .6.2
לחצר של גוף בטחוני אחד לפחות, כגון משרד הבטחון, צה"ל, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית או 

במועד האחרון  פיםעל הנהגים להיות בעלי רישיון נהיגה והיתר הובלת פסולת מסוכנת תקרפאל. 
 להגשת הצעות.

מובהר, כי ככל ותידרש כניסה לגוף ביטחוני כאמור, על ספק המסגרת יהיה להעמיד נהגי משאית 
בעלי סיווג ביטחוני מתאים, וכי יכול שנהגי המשאית ידרשו לעמוד בסיווג ביטחוני או בבדיקה 

 ביטחונית לשם קבלת אישור הכניסה למתקן הביטחוני.
 י משאית רמסע/רכינהשירות תנאי סף

בנוסף לתנאי הסף יידרש לעמוד,  רכינה/מסוג רמסעמציע אשר מגיש הצעה למתן שירותי משאית  .7
 , בתנאי הסף הבאים:הכללים

בהן בעל חזקה  או ;רכינהרמסע/משאיות  2של לפחות המציע הוא הבעלים הרשום במשרד הרישוי  .7.1
כאשר כל אחת  -ן משנה בהסכם התקשר עם קבל ןאו שלגביה ;מכוח הסכם ליסינג/שכירות

טון. שנת הייצור של כל  16בעלת "משקל מורשה" של לפחות  מכולה תקניתבמהמשאיות מצוידת 
 ומעלה. 2012תהיה משאית 

 (2) בתוקף לתקופה של שנתיים להיותקבלן משנה( /ליסינג/שכירות)כל הסכם  מובהר, כי על
 .ממועד הגשת ההצעה במכרזהחל  ,לפחות

בכל תקופת ההתקשרות על ספק המסגרת יהיה לספק את השירותים באמצעות מובהר, כי 
 שנים. 10משאיות ששנת הייצור שלהם אינה עולה על 

אשר נכנסו בעבר  נהגים( 4) ארבעה, חיצוני כנותן שירותי אומעביד -המציע מעסיק, ביחסי עובד .7.2
ווירית, תעשייה צבאית או כגון משרד הבטחון, צה"ל, תעשייה א, לחצר של גוף בטחוני אחד לפחות

פים במועד האחרון על הנהגים להיות בעלי רישיון נהיגה והיתר הובלת פסולת מסוכנת תקרפאל. 
 .להגשת הצעות
משאית  נהגי, על ספק המסגרת יהיה להעמיד כאמור ותידרש כניסה לגוף ביטחוני מובהר, כי ככל

או בבדיקה  שו לעמוד בסיווג ביטחונינהגי המשאית ידריכול שבעלי סיווג ביטחוני מתאים, וכי 
 לשם קבלת אישור הכניסה למתקן הביטחוני. ביטחונית

 ביום services.co.il/-https://www.enviro תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: לעיוןחוברת המכרז 
ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת  להגשה המכרזאת חוברת  .9.2.22
שמו של איש  ח.פ/ע.מ; שם המציע;בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים:  .michrazim@escil.co.il דוא"ל

מציע אשר העביר את  מספר פקס. ר;מספר טלפון ליצירת קש כתובת דוא"ל איש קשר; הקשר מטעם המציע;
 .ייחשב כ"מציע רשום" וקיבל כמענה לבקשה לרישום את "מסמכי המכרז להגשה", פרטיו כאמור

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח 
 .10:00בשעה  20.2.22 עד ליום, , כנדרש במכרזWORDבפורמט  michrazim@escil.co.il בדוא"ל דוא"ל בלבד

בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות  שאלות הבהרה יתקבלו רק. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת
 , לא ייענו.תשיוגשו בכל צורה אחר

הצעות שיוגשו  .14:00 ולא יאוחר מהשעה 00:9ל מהשעה הח 3.3.22 בתאריך הוא צעותהלהגשת האחרון המועד 
במשרדי החברה ברחוב  בתיבת המכרזים הממוקמת אך ורקאת המסמכים יש להגיש  לאחר מועד זה תיפסלנה.

 . ושם בלבד, תל אביב - 4, קומה 40יצחק שדה 
-ל סתירה או אילמען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה ש הצעה שהיא.כל לקבל  תמחויב החברה אינה

 המכרז.  במסמכיהמכרז, תגברנה ההוראות המצויות  במסמכיהתאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות 
 
 
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ       
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