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 מכרזה מסמכי .4

 :הםזה מסמכי מכרז 
, )1(נספח  עסקאות גופים ציבורייםלפי חוק תצהיר  , לרבותנספחיו עלמסמך זה,  –"תנאי המכרז" חוברת  .4.1

להוכחת עמידת המציע בתנאי , תצהיר )3 תצהיר העדר ניגוד עניינים (נספח ,)2(נספח  תצהיר העדר הרשעות
 .)5(נספח  5.7סף תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי ו )4(נספח  5.2סף 

 .קבלןהצעת ה טופס .4.2
 .)Excelכתב כמויות ומחירים על גבי קובץ אקסל ( .4.3
 .)1-7(פרקים  הכמויות לכתב הבהרותט שירותים ומפר .4.4
  .)8(פרק  הכמויות לכתב הבהרותמפרט שירותים ו .4.5

מנעות משימוש יכתב התחייבות על שמירת סודיות, ה, לרבות, בין היתר, תדריך בטיחות נספחיו על הסכםה .4.6
  . יםביטוחאישור קיום נספח ומנעות מניגוד עניינים יבמידע פנים וה

  ).בעתיד(ישלח  יעיםמצ כנס פרוטוקול .4.7

 ככל שישלחו. –למציעים (לרבות מענה להבהרות) מקורות  מכתבי .4.8
  

  סף תנאי .5

ם הידע, היכולת, כוח אדם יהביד ישוממקורות קיבלו את מסמכי המכרז נרשמו ושמציעים גיש הצעות לה רשאים
מפורטים להלן, ה הסף תנאיכל ב העומדים, במסמכי המכרז המפורטותמיומן וציוד מתאים לביצוע המטלות 

  כמוכח ע"י הצגת המסמכים המתאימים בהתאם לפירוט אשר בסעיף זה.

בהתאם לפרק הרלוונטי  5.7, וכן בתנאי סף 5.5-ו 5.4, 5.3, 5.1בתנאי הסף מובהר כי כל המציעים נדרשים לעמוד 
 5.2נדרשים גם לעמוד בתנאי סף  2-ו 1עבור פרקים מציעים המגישים הצעה  ,בנוסףמוגשת הצעה. ) אליו 1-8(

בהתאם לפרק הרלוונטי אליו  5.6לעמוד בתנאי סף גם נדרשים  8-ו 5 ,1-3עבור פרקים ומציעים המגישים הצעה 
   .הצעה מוגשת

ובלבד , של המציעבאמצעות חברות בת בעצמם ו/או  5.7-ו 5.4, 5.3, 5.2המציעים רשאים לעמוד בתנאי הסף 
רו"ח עו"ד/ת ו/או אישור מרשם החברואחוז ההחזקה לרבות המראות את הקשר בין החברות אסמכתאות צורפו שי

 –" חברת בת"מובהר כי לא ניתן לעמוד בתנאי הסף באמצעות חברת אם או קבלן משנה שאינו חברת בת.  לכך.
  ההצבעה בחברת הבת. מהמניות וזכויות 50%חברה/שותפות המוחזקת ישירות ע"י המציע במעל 

  ואלו תנאי הסף:

 . כדין ותשלומי מס ספריםם חובת ניהול המציע להיות עוסק מורשה המקיי על - עוסק מורשה .5.1
 גופים עסקאות לחוק בהתאם ותקפים מתאימים אישוריםלהצעה  לצרף ישזה סף  להוכחת העמידה בתנאי

כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  1976-"והתשל ,ציבוריים
חתום כדין עסקאות גופים ציבוריים לפי חוק וכן תצהיר  ,סעסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מ

  .1כנספח מכרז זה תנאי בנוסח המצורף לומאומת ע"י עו"ד 
 - בלבדהובלת חומרים בתפזורת  2הובלת מטענים ופרק  1הגשת הצעה עבור פרק  לצורך – המציע ניסיון .5.2

 3-שונים, בהיקף כספי שלא יפחת מ) לקוחות 2המציע סיפק שרותי הובלה באמצעות משאיות לפחות לשני (
ועד למועד  1.1.2018-שנתיים, החל מה במשך(ללא מע"מ) בכל שנה במצטבר לשני הלקוחות ביחד, ₪ מיליון 

 לא חייבות להיות רצופות.  השנתיים כייובהר  האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
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בנוסח המצורף לתנאי ת ע"י עו"ד ומאומחתום כדין תצהיר  הלהצעיש לצרף להוכחת העמידה בתנאי סף זה 
ם לאמור לעיל סיפק את השירותים בהתא הםלכאמור לעיל  ות לפחותלקוח 2פרטי שיכלול  ,4 נספחכמכרז זה 

פרטי אנשי הקשר מטעם  , כולל)תקופת השירות, היקף הכספי של השירותתיאור השירות הניתן,  שם הלקוח,(
). באחריותו של המציע לוודא דוא"ל, ייד וטלפון נייח זמיניםנ טלפוןתפקיד, מס' , איש הקשר הלקוחות (שם

 את עדכניות הפרטים.
, בתוקף לכל הפחות עד 1997-למציע "רישיון מוביל" להובלת מטען לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז – רישוי .5.3

 למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 
 כאמור. המוביל שיוןרי של עתקהיש לצרף להצעה זה סף בתנאי ה עמידהלהוכחת 

המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה מוסמך בעל אישור בתוקף מגף קציני  - בתעבורה ותקצין בטיח .5.4
 הבטיחות בתעבורה ממשרד התחבורה. 

ל קצין הבטיחות שוהאישור בתוקף את העתק ההסמכה להצעה זה יש לצרף סף תנאי העמידה בלהוכחת 
  אצל המציע.בתעבורה העסקתו של קצין הבטיחות וכן אישור רו"ח בגין  המוצגבתעבורה 

  .בדו"ח הכספי המבוקר האחרון הערת "עסק חי"אין למציע  - "חי"עסק  הערת העדר .5.5
 .של המציע של רואה החשבון המבקר מהחתו יש לצרף הצהרהזה סף בתנאי ה עמידהלהוכחת 

 למציע מחזור כספי כדלקמן: .5.6
  – יםהובלת מטענ - 1פרק עבור לצורך הגשת הצעה  .5.6.1

  .2020 -ו 2019, 2018מלש"ח בכל אחת מהשנים  7-מחזור כספי שלא יפחת מלמציע 

  – הובלת חומרים בתפזורת - 2פרק עבור לצורך הגשת הצעה  .5.6.2
 .  2020 -ו 2019, 2018מלש"ח בכל אחת מהשנים  6-מחזור כספי שלא יפחת מלמציע 

הובלה באמצעות מיכלים  - 5ו פרק הובלת ציוד כבד ו/א – 3פרק עבור לצורך הגשת הצעה כספית  .5.6.3
  – הובלת חומרים מסוכנים – 8ו/או פרק  משולבים (ביוביות)

  .2020 -ו 2019, 2018מלש"ח בכל אחת מהשנים  1 -מחזור כספי שלא יפחת מלמציע 

ככל הצהרה חתומה של רואה החשבון המבקר של המציע. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה 
הצהרת רואה החשבון , אזי ניתן לעמוד בתנאי הסף באמצעות 2021ות כספיים מבוקרים לשנת וקיימים דוח

  .2021-ו 2020, 2019המבקר על מחזור כספי באותם היקפים עבור השנים 

אינו  7-ו 6, 4 עה לפרקיםצמובהר כי מציע המגיש ה עוד לעיל הינם ללא מע"מ.הנקובים מובהר כי הסכומים 
   כספי מינימאלי.נדרש לעמוד במחזור 

הצעתו, נדרש המציע  ) ולצורך הגשת5.6 - 5.1לעיל (בנוסף לתנאי הסף האמורים  - לכל פרק פרטנייםתנאי סף  .5.7
 המציע להגיש הצעה.ליו מבקש אלהציג את עמידתו בתנאי הסף הבאים בהתאם לפרק 

 :הובלת מטענים - 1תנאי סף עבור מציע המבקש להגיש הצעה עבור פרק  .5.7.1
לכל הפחות  לכל תקופת ההסכםלמציע יש בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בהסכם המאפשר לו שימוש 

 כלי רכב כמפורט להלן:
סמיטריילרים  8 וגםטון/מטר  50משאיות שעל גביהן מורכב מנוף בעל כושר הרמה מינימאלי של  8

  . ואילך 2015משנת ייצור כולם , טון/מטר 50שעל גביהם מורכב מנוף בעל כושר הרמה מינימאלי של 

 :הובלת חומרים בתפזורת - 2פרק תנאי סף עבור מציע המבקש להגיש הצעה עבור  .5.7.2
לכל הפחות  לכל תקופת ההסכם למציע יש בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בהסכם המאפשר לו שימוש

 רכב כמפורט להלן:כלי 
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משנת ולם , כסמיטריילרים (אמבטיות) 5 וגםפולטריילרים  8 וגםצירים  4מהפך בעלות  משאיות 8
  .ואילך 2015ייצור 

הובלת ציוד כבד באמצעות סמיטריילר  – 3פרק תנאי סף עבור מציע המבקש להגיש הצעה עבור  .5.7.3
  :עם/בלי מנוף

לכל  לכל תקופת ההסכםכם המאפשר לו שימוש או בהס/ובלבד  בחזקתואו /ולמציע יש בבעלותו 
 הפחות כלי רכב כמפורט להלן: 

  .ואילך 2015משנת ייצור כולם , להובלת ציוד כבד יםסמיטריילר 5

 :הובלת מחפרונים, מכבשים ומלגזות – 4פרק תנאי סף עבור מציע המבקש להגיש הצעה עבור  .5.7.4
לכל הפחות  לכל תקופת ההסכםשימוש למציע יש בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בהסכם המאפשר לו 

 כלי רכב כמפורט להלן:
מכבש או מלגזה בעלי משקל מקסימאלי  ,שכל אחת יכולה להוביל מחפרוןסע -ו/או רמ גררמשאיות  7

  .ואילך 2015משנת ייצור  ןול, כטון 12של 

הובלה באמצעות מיכלים משולבים  - 5פרק תנאי סף עבור מציע המבקש להגיש הצעה עבור  .5.7.5
 :ביוביות)(

לכל הפחות  לכל תקופת ההסכםלמציע יש בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בהסכם המאפשר לו שימוש 
 כלי רכב כמפורט להלן:

, מתוכן מ"ק 24ולכל היותר  מ"ק 6 לפחותבעלת נפח של אחת מהן כל  אשרמיכליות משולבות  5
  ואילך.  2015ייצור  משנת ןכול, מ"ק 18-24בעלת נפח של  אחת מיכלית פחותל

 הובלה באמצעות מיכליות סולר: - 6פרק תנאי סף עבור מציע המבקש להגיש הצעה עבור  .5.7.6
לכל  לכל תקופת ההסכםלמציע יש בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בהסכם המאפשר לו שימוש  .5.7.6.1

 הפחות כלי רכב כמפורט להלן:
 תבעל, "קמ 20 היותר לכל"ק ומ 5 לפחות שלבעלת נפח  מהן אחת כל אשרמיכליות סולר  5

  .ואילך 2015משנת ייצור  ןכול, והיתרים להובלת חומ"ס

כל אחד  אשר נהגים חמישה לפחותהמציע מעסיק בפועל נכון למועד האחרון להגשת הצעות  .5.7.6.2
  .בתוקףמהם הינו בעל רישיון להובלת חומ"ס 

 ,מכח חוק רישוי עסקים –למציע רישיון עסק בתוקף להובלת/שינוע חומרים מסוכנים  .5.7.6.3
 .2013-תשע"ג ,וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 1968-תשכ"ח

-מכח חוק החומרים המסוכנים תשנ"ג –למציע היתר רעלים בתוקף להובלת/שינוע חומ"ס  .5.7.6.4
1993. 

 1997-תשנ"ז ,מכח חוק שירותי הובלה –להובלת חומ"סבתוקף למציע רישיון מוביל  .5.7.6.5
  והתקנות מכוחו.

  משאיות חודשיות: – 7פרק עבור  תנאי סף עבור מציע המבקש להגיש הצעה .5.7.7

לכל תקופת למציע יש בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בהסכם המאפשר לו שימוש  משאיות: .5.7.7.1
 5.7.7.3העומדות בדרישות החובה המפורטות בסעיף משאיות מנוף לכל הפחות  ההסכם

 :) בנפרדא"מחידת אספקת מים (ית הצעה לכל ילצורך הגש ,הבאהבטבלה כמפורט  להלן,
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סוג משאית  יחידה
 מרכז עסקים  המנוף

כמות משאיות 
מנוף הנדרשת 

  ביא"מ

כמות מפעילי משאית 
מנוף המינימאלית 

 יא"מבהנדרשת 
  )רזרבה 1+1( 2  )רזרבה 1+1( 2  ראש פינה מ'/טון 36-45  יא"מ גליל

  )רזרבה 1+1( 2  )רזרבה 1+1( 2  חיפה מ'/טון 36-45  יא"מ עמקים

  )רזרבה 1+1( 2  )רזרבה 1+1( 2  עין שמר מ'/טון 36-45  יא"מ צפון ירקון

  )רזרבה 1+1( 2  )רזרבה 1+1( 2  רמלה מ'/טון 30  יא"מ דרום ירקון

  )רזרבה 1+1( 2  )רזרבה 1+1( 2  באר שבע מ'/טון 36-45 מרכזינגב יא"מ 

  )רזרבה 1+1( 2  )רזרבה 1+1( 2  שדרות מ'/טון 36-45  צפונינגב יא"מ 

מובהר בזאת כי הכמויות הרשומות בעמודה בשם "כמות משאיות מנוף הנדרשת ביא"מ" 
ומשאית נוספת שתשמש שתיתן את השירותים בפועל באופן יום יומי כוללות משאית אחת 

לפי מקורות תהיה רשאית להזמינה פת שתידרש משאית נוס (ככל כגיבוי למשאית הראשונה
   ).22שבת לפי עלות חודשית חלקי המחו יומיתעלות 

, ואין חובה להגיש בהר כי ניתן להגיש הצעה חלקית, קרי הצעה עבור כל יא"מ בנפרדועוד מ
מציע המבקש להגיש הצעה ליותר מיא"מ אחד יידרש  .הצעה לכמות מינימאלית של יא"מים

  של משאיות.  מצטברותלהציג כמויות 

זה יהיו אלה אשר סף הוכחת עמידת המציע בתנאי  מובהר כי המשאיות אשר יוצגו לצורך כן
  את השירותים בפועל ככל שהמציע יזכה. ויספק

, נכון למועד האחרון להגשת הצעות המציע מעסיק בפועל :נוףמ תומשאי יהעסקת מפעיל .5.7.7.2
, בכמות הזהה ו/או הגדולה להלןעם נסיון כמוגדר מנוף כעובדים מטעמו, מפעילי משאית 

ת המינימאלית הנדרשת לצורך הגשת הצעה לכל יא"מ על פי הטבלה מכמות מפעילי המשאי
 , לעבודה ביא"מ ביחס אליו מוגשת ההצעה.עילשל

  :" באופן הבאמנוף מפעיל משאיתוגדר "מלצורך תנאי סף זה 

ורישיון נהיגה תקף  2אדם בעל תעודת הסמכה לעגורנאי בתוקף, מסוג ד' ובדרגת עומס 
הבטיחות בעבודה תקנות ו 1961-, תשכ"התעבורהכמוגדר בתקנות ההכל  Cמדרגה 

בהפעלת מנוף  ניסיון , בעל1992-(עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג
של עבודות הנדסה אזרחיות (למשל, הרמת צנרת וציוד עד  טון, בעזרה בביצוע 36של לפחות 

האחרון נות נכון למועד אחרוהשנים ה 3של לפחות תקופה , במשך להרכבתם ו/או פירוקם)
  . הגשת הצעותל

מובהר ומודגש כי מציע המבקש להגיש הצעה ליותר מיא"מ אחד יידרש להציג כמויות 
  . מנוף של מפעילי משאיות מצטברות

אשר יוצגו לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי זה יהיו  המנוף מובהר כי מפעילי משאיות כן
  שהמציע יזכה. אלה אשר יספקו את השירותים בפועל ככל

 :דרישות חובה למשאית עם מנוף .5.7.7.3
גיל . לתשומת לב המציעים, מובהר כי ואילך 2017משנת ייצור המשאיות המוצגות   .א

לאורך כל תקופת ההסכם לרבות  7הכלול בפרק באמצעותן ינתן השירות ת והמשאי
 משנת הייצור. שנים 5תקופות ההארכה לא יעלה על 
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להובלת מטען לפי חוק שירותי הובלה,  מוביל רשיוןות המוצגות כלולות במשאיה  .ב
, בתוקף לכל הפחות עד למועד האחרון להגשת הצעות נספח כלי רכב – 1997-התשנ"ז

מועד האחרון להגשת בחודשי בתוקף  קצין בטיחות בתעבורה ולהן אישור, למכרז זה
   .הצעות למכרז זה

 ,או שווה ערך) JCBון (להובלת מחפר לפחותמ' רוחב  2.5מ' אורך לפחות,  7.5ארגז   .ג
 טון לפחות, דלתות נפתחות, ברזנט.  10משקל מורשה למשאית של 

 קשירה וקיבועהרמה, ציוד עבודה ל, רחוק , שלטטון) 36-45(למשאיות  סל אדם, פרק  .ד
  .כגון ציוד מגן אישי ועזרה ראשונה וציוד בטיחות נלווהמטענים, 

 .)חובה בטיחותית(הנוסעים)  צינור הפליטה במשאית יופנה כלפי מעלה (מעל תא  .ה
 :הובלת חומרים מסוכנים - 8פרק תנאי סף עבור מציע המבקש להגיש הצעה עבור  .5.7.8

 לכל הפחות כלי רכב כמפורט להלן: בבעלותו בלבדלמציע יש  .5.7.8.1
 2015משנת ייצור וכולן , היתרים להובלת חומ"ס תבעל הינהמהן כל אחת  אשרמשאיות  2

  .ואילך

כל אחד  אשרנהגים  לושהש לפחותלמועד האחרון להגשת הצעות  המציע מעסיק בפועל נכון .5.7.8.2
  .בתוקףמהם הינו בעל רישיון להובלת חומ"ס 

 ,מכח חוק רישוי עסקים –למציע רישיון עסק בתוקף להובלת/שינוע חומרים מסוכנים  .5.7.8.3
 .2013-תשע"ג ,וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 1968-תשכ"ח

-מכח חוק החומרים המסוכנים תשנ"ג –לת/שינוע חומ"ס למציע היתר רעלים בתוקף להוב .5.7.8.4
1993. 

 1997-תשנ"ז ,מכח חוק שירותי הובלה –להובלת חומ"סבתוקף למציע רישיון מוביל  .5.7.8.5
  והתקנות מכוחו.

בנוסח המצורף לתנאי  עו"דמאומת ע"י כדין ותצהיר חתום  יש לצרף להצעהזה סף בתנאי  העמידהלהוכחת 
המשאיות (סוגי המשאיות, מס' רישוי, שנת ייצור, נתוניהם יכלול את פרטי התצהיר . 5 נספחכמכרז זה 

, ואת והזכות של המציע בהם (בעלות/חזקה/הסכם)) (כגון סוג המנוף, נפח המיכליות וכיו"ב) הרלוונטיים
 הרשיונות וההיתריםהאישורים, העתקי ההסמכות, כן יש לצרף את פירוט ניסיון מפעילי משאיות המנוף. 

 המציע, של המשאיות המוצגות, של לכל הפחות עד המועד האחרון להגשת הצעות , כשהם בתוקףיםהנדרש
  הינם עובדים של המציע. המוצגיםמפעילים הכי רו"ח וכן אישור  המוצגים מנוףה מפעילי משאיותשל ו

רך ביצוע לצו משנת הייצורשנים  7משאיות שגילם לא יעלה על  הזוכים מתחייבים לספקמציעים המובהר כי 
 הזוכים מתחייבים לספקמציעים השאז  7, למעט בפרק לכל אורך תקופת ההתקשרות עבודה עבור מקורות

  .משנת הייצורשנים  5משאיות שגילם לא יעלה על 

  

  .מכרז ערבותכי במכרז זה לא נדרשת  מובהר .6

  

  בהליך הצעות הגשת .7

עד  המכרזנטבמערכת  מקוונת ותהצע תיבתסריקתה וטעינתה ל באמצעות ורק אך להגיש יש ההצעה את .7.1
 טופסכתב הכמויות והמחירים המצורף למובהר כי יש למלא הצעת מחיר על גבי . להלןלמועד האחרון הנקוב 

כל משתתף תישלח לכתובת הדוא"ל המוגדרת במערכת ל .מכרזנטה ולא במערכת(קובץ אקסל)  קבלןת ההצע
נציג מקורות לשם קבלת הדרכה טלפונית אישית חוברת הדרכה והסברים לשימוש במערכת. ניתן לפנות ל
 מתחייבת אינה מקורות כי להלן. מובהר 10 בסעיףבנוגע להגשת הצעות באמצעות המערכת בדרך המפורטת 
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