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   -27/2021למכרז  –תנאי הסף   
 יבשה ואזור תפעולי  בנין, פסולת אתר לקליטת פסולתביצוע עבודות להקמה והפעלת 

 מועצה המקומית תעשייתית נאות חובב ב
 
 

 
 
 לתפעול האתר )התנאים יתקיימו במציע עצמו(:הסף תנאי  .3

להלן. מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו  על המציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף זה  
 בכל התנאים המפורטים בסעיף זה הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון: 

 
או תאגיד רשום כדין  , שותפות רשומה  המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל 3.1

 . )לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף( בישראל
 דות. לצורך הוכחת האמור יש לצרף מסמכי התאג

 
)עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות   3.2 ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים  המציע רשום 

בנאיות פיו(    1969–התשכ"ט  ,הנדסה  על  גוהתקנות  בסיווג  כדלקמן:    200בענף    1-לפחות 
 )    )כבישים, תשתית ופיתוח

 לצורך הוכחת האמור יש לצרף אישור מתאים.  
 

פסולת  ו/או אתר לקליטה ומחזור של    בעל ניסיון בהפעלת אתר להטמנת פסולת יבשההמציע   3.3
 הגשת הצעתו במכרז זה. שקדמו להשנים  10רצופות מתוך  שנים  7-בנין ב 

המפרט את ניסיונו של המציע בהתאם    1א4על המציע למלא את מסמך  לצורך הוכחת האמור  
לפחות   לצרף  יש  כן  כמו  המכרז.  ע לדרישות  חתומה  אחת  המזמיהמלצה  ידי  על    ןל  המעידה 

ב' ומצורף למסמכי המכרז.   4המסומן    מומלץה וזאת בהתאם לנוסח ההמלצה    עמידה בתנאי הסף
ל הדעת של ועדת  יצוין כי הגשת המלצה בנוסח שונה עלולה לגרום להפחתת ניקוד בהתאם לשיקו

 המכרזים או מי מטעמה. 
 

 לחילופין 

הטמנת פסולת  אחד לפחות ל בהפעלת אתר    2018-2020בין השנים  שנים לפחות    3  למציע ניסיון של 
באותן   טון לשנה לפי דיווח בפועל למשרד להגנת הסביבה 250,000בנין שקלט לפחות או /יבשה ו 
 שנים. 

כפי שהועברו למשרד להגנת הסביבה בכל  דוחות שנתיים    צרף על המציע ללצורך הוכחת האמור  
מהשנים   האתר/    2018-2020אחת  של  העסק  ורישיון  הסביבה  להגנת  המשרד  אישור  ולצרף 

 המתקן עליו הצהיר בהצעתו. 
מסמך    בנוסף,   את  למלא  המציע  לדרישות    1א 4על  בהתאם  המציע  של  ניסיונו  את  המפרט 

מעידה על עמידה בתנאי  ה ן ל ידי המזמיאחת חתומה ע  המלצה המכרז. כמו כן יש לצרף לפחות 
לנוסח ההמלצה  הסף   ומצורף למסמכי המכרז.   4המסומן    ומלץהמוזאת בהתאם  כי  ב'  יצוין 

ועדת   של  הדעת  לשיקול  בהתאם  ניקוד  להפחתת  לגרום  עלולה  שונה  בנוסח  המלצה  הגשת 
 המכרזים או מי מטעמה. 

 
 

לפחות  ע 3.4 מינימום  שכר  ע"פ  לעובדים  שכר  לשלם  החוק,  בדרישות  לעמוד  המציע  לבצע  ול 
 הפרשות סוציאליות עפ"י חוק.
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 לצורך הוכחת האמור יש לצרף את המסמכים הבאים:  

 
תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות  -

וי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק עובדים, לפי דיני העבודה, צו
 למסמכי המכרז.  5לצורך אספקת העבודה או השירותים כמפורט במסמך 

אישור רו"ח על כך שהמציע שילם שכר לעובדים עפ"י שכר מינימום לפחות ומבצע והפרשות -
 למסמכי המכרז. 6סוציאליות עפ"י חוק כמפורט במסמך 

ת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית כמפורט במסמך ן העסקלענייתצהיר  -
 א'  למסמכי המכרז.6

 
 תנאים לדחיית ההצעה בשל אי שמירה על זכויות העובדים: 

 
ב )ב( לחוק    2המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע ביותר משתי עבירות כאמור בסעיף   .1

עסקאות גופים ציבורים ואם הורשע מי מהם ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה ממועד  
 ההרשעה האחרונה.  

 
לחוק העבירות    5. המציע או מי בעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  2

ביותר    1985-נהליות, התשמ"והמ בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 
 משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; 

 

 על המציע להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים לביצוע העבודות. 3.5
העסקי   של המציע  של  הממוצע  המחזור  החשבונות  לספרי  מהשנים  ובהתאם  אחת  לכל   ,

שקלים  ן  עשרים מיליו)₪    20,000,000עולה על    2018-ו   2019,   2020בדצמבר    31ביום    שהסתיימו
 . כולל מע"מלא ( חדשים

בנוסח המצורף למסמכי   זה  רואה חשבון לאישור האמור בס"ק  יצרף להצעתו אישור  המציע 
 .1ג'6כמסמך המכרז ומסומן 

 
 ₪      350,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסכום של  3.6

כאשר    תשומות הבניהכשהיא צמודה למדד    ()במילים: שלוש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים
מאי   חודש  מדד  יהיה  הבסיס  ביום    2021מדד  המקומית    לפקודת   15/6/2021הידוע  "המועצה 

ואשר תהיה בתוקף    7כמסמך  בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  תעשייתית נאות חובב"  
   "(.  ערבות ההשתתפות":  )להלן 31.12.2021עד 

 
 

עבודות  לביצוע  משנה  קבלן  והציע  ככל  או  במציע  יתקיימו  )התנאים  האתר  להקמת  סף  תנאי 
 ההקמה, יתקיימו בקבלן המשנה המוצע מטעמו(:  

רשום ביום הגשת  המציע או ככל והוצע, קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות ההקמה   3.7
– התשכ"ט  ,בנאיות  ההצעה בפנקס הקבלנים )עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה

 )    )כבישים, תשתית ופיתוח 200בענף   3-לפחות כדלקמן: בסיווג גוהתקנות על פיו(   1969
 לצורך הוכחת האמור יש לצרף אישור מתאים.  

 
במועד    עסיקהמציע או ככל והוצע, קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות ההקמה מ  3.8

ודות ובכל מהלך תקופת ביצוען, ברציפות,  לצורך ביצוע העב  וימשיך להעסיק  ,הגשת הצעתו
 הצוות המקצועי:   -טעמו המונה, את כל אחד מאלה להלן מ צוות מקצועי

  
ניסיון של    -מנהל פרויקט    ניהל פרויקט אחד  ,  בניהול פרויקטים  שנים לפחות  8בעל  במהלכן 
 . זה מכרזא ובמהותו ובהיקפו לעבודות נשלפחות הדומה 

 3א4לצרף קורות חיים ולמלא את מסמך לצורך הוכחת האמור יש  
 

, שהינו  העבודה והרווחה  משרד   ע"י  ומאושר  מוסמך   –  מנהל עבודה בכיר    -מנהל עבודה ראשי  
  אחת   עבודה  כמנהל עבודה בכיר, במהלכן ניהל בשטח לפחות  לפחות   שנים  10בעל ניסיון מוכח של  

 הדומה במהותה לעבודות נשוא מכרז זה.  
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לצרף קורות חיים, תעודת מנהל עבודה בכיר מוסמך ולמלא את מסמך    לצורך הוכחת האמור יש 
 . 3א4

 
  שנים  5מורשה כדין או הנדסאי מורשה כדין, בעל ניסיון מוכח של  מהנדס אזרחי    -ביצועמהנדס  

   לעבודות נשוא מכרז זה. ה אחת לפחות הדומה במהותה עבוד לפחות במהלכן ניהל  
 .3א 4ולמלא את מסמך לצורך הוכחת האמור יש לצרף קורות חיים ותעודות רלוונטיות  

 
 

והוצע,  ל 3.9 ניסיון  מציע או ככל   מוכח לקבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות ההקמה 
ופסולת יבשה הקמת  בביצוע עבודות הדומות במהותן לעבודות     אתר לקליטת פסולת בנין 

גו  2נשוא מכרז זה עבור   גוף( )אשר אחד מהם    פים)שני(  )עבודה אחת לפחות לכל  לפחות 
לפחות הינו משרד ממשלתי או תאגיד ממשלתי או סטטוטורי או עירייה או תאגיד עירוני  או  

₪    15,000,000  רשויות/מועצות מקומיות/אזוריות/תעשייתיות( בהיקף כספי מינימאלי של
ועד ליום הגשת    2013"מ, משנת  במצטבר, לא כולל מע  )חמישה עשר מיליון שקלים חדשים(

 ההצעה במכרז.  
 : סעיף זהב 

 כקבלן ראשי או כקבלן משנה. –"ניסיון מוכח"  

מציע ו/או קבלן  המפרט את ניסיונו של ה  2א4לצורך הוכחת האמור, על המציע למלא את מסמך  
המלצות חתומות על ידי    2בהתאם לדרישות המכרז. כמו כן יש לצרף לפחות    המשנה המוצע

לצורך עמידה בתנאי סףהמזמינים המפורטים   לנוסח ההמלצה    לעיל    ומלץ המוזאת בהתאם 
 ב' ומצורף למסמכי המכרז.   4המסומן 

 
קבלן המשנה מטעם המציע לביצוע עבודות ההקמה, להיות בעל המציע או ככל והוצע,  על   3.10

 ת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים לביצוע העבודות. יכול
של   המוצעהמחזור העסקי  לספרי החשבונות שלקבלן המשנה  לכל אחת מהשנים  ו, בהתאם   ,

ביום   על    2018- ו  2019  ,2020בדצמבר    31שהסתיימו  עשר מיליו)₪    15,000,000עולה  ן  חמישה 
 .כולל מע"מלא (  שקלים חדשים

המציע יצרף להצעתו אישור רואה חשבון עבור קבלן המשנה לאישור האמור בס"ק זה בנוסח  
מציע אשר הצעתו כוללת ביצוע עצמי של עבודות   .2ג'6כמסמך  המצורף למסמכי המכרז ומסומן  

 לעיל.   3.5ההקמה אינו צריך לצרף אישור נוסף על הנדרש בסעיף  
 


