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 כללי .  1

1.1 ( גת  קרית  "2008מי  )להלן:  בע"מ   הצעות  החברה(  בזה  מזמינה  הובלה  "(  פינוי,  לשירותי 
לתנאי והוראות מסמכי  , בהתאם  והטמנה של בוצה, גבבה, גרוסת ופסולת ממט"ש קרית גת

 "(. השירותים המכרז )להלן: "

השירותים יבוצעו על ידי הזוכה במכרז על פי תנאי המכרז והוראות ההסכם המצורף, שייחתם   1.2
   .בין החברה לבין הקבלן הזוכה, על נספחיו

 החברה לא תהיה מחויבת להזמין מהקבלן הזוכה ביצוע של מינימום כלשהו של שירותים.  1.3

 .חודשים שתחילתה ביום חתימת ההסכם 24ת הינה לתקופה של תקופת ההתקשרו 1.4

)חמש(  5 -החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם ב
)שנים עשר( חודשים כל אחת או לתקופה הקצרה מכך, הכל  12תקופות נוספות, בנות 

 בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.

הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו  תנאי ההתקשרות עם  1.5
 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני.     1.6

 תנאי סף להשתתפות במכרז  . 2
 

שירותי   בביצוע  רב  וניסיון  מומחיות  ידע,  הדורשים  בשירותים  גרוסת עסקינן  גבבה,  בוצה,  פינוי 
קומפוסט.  לייצור  לאתרים  או  פסולת  לסילוק  לאתרים  והובלתם  שפכים  לטיפול  ממתקן  ופסולת 
בהתאם לכך נקבעו תנאי סף לפיהם רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העומדים במצטבר 

 בכל תנאי הסף המפורטים להלן, במועד הגשת ההצעות:  

 שה או תאגיד הרשום כדין בישראל. המציע הינו עוסק מור 2.1

 2המציע הינו בעל נסיון במתן שירותים לפינוי בוצה ממתקנים לטיפול בשפכים, בלפחות   2.2
)שני( מתקנים, כאשר תקופת ההתקשרות בכל אחד מהמתקנים נמשכה לפחות שנה אחת 

 .  2018ברציפות, החל משנת 

ת הובלה המתאימות בסוגן להובלת )שלוש( משאיו  3ברשות או בשליטת המציע לפחות   2.3
משאיות להעמסה ושינוע    2)עשרים( טון כל אחת, ולפחות    20מכולות במשקל של לפחות  

 טון.  6-12של מכולות בנפח 

זה   ו/או    -]בסעיף  חכירה  ו/או  שימוש  זכות  ו/או  בעלות  משמע  בשליטת"  או  "ברשות 
 שכירות נכון למועד האחרון להגשת ההצעות[ 

 הינו בעל רישיון בתוקף למתן שירותי הובלה. מציע   2.4

המציע הינו בעל רשיון עסק בתוקף להובלת פסולת לאתר סילוק פסולת או אתר טיפול  2.5
   .2013- בפסולת כנדרש בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג



 
לת, המציע קשור במועד הגשת ההצעה בהסכם עקרוני עם בעל אתר מטמנה לסילוק פסו 2.6

בהתאם לכל סוגי הפסולת הקיימים במט"ש, ובהסכם עקרוני עם בעל אתר קומפוסטציה. 
 כמו כן, כל האתרים מורשים כדין ובעלי רשיון עסק בתוקף.  

 המציע השתתף במפגש הקבלנים. 2.7

 המציע צירף ערבות בנקאית, בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכרז. 2.8
 
 

אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית  
 יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת. 

 
 

 ומפגש קבלנים   מסמכי המכרז קבלת . 3

   gat.co.il-.meihttp://wwwניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של התאגיד: 
 

 . שתתפו במפגש הקבלניםי מסמכי המכרז יימסרו למשתתפים ש  
 
 
 
  מפגש קבלנים . 4

 
 . ההשתתפות במפגש הינה חובה. החברה, במשרדי  10.00בשעה  06.05.2021מפגש הקבלנים יתקיים ביום  

 

 ערבות  . 5

של    )אוטונומית( בסכום  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  להצעה  יצרף  להוראות   75,000המציע  ₪, בהתאם 

 מסמכי המכרז.  

 
 הגשת ההצעה .   6

המסמכים   כל  בצירוף  ההצעה,  המכרזים    הנדרשים, את  לתיבת  להגיש  מיום  יש  יאוחר  לא  עד 
 קרית גת, בנוכחות נציג/ת התאגיד.  5/1,במשרדי החברה בשד' לכיש  00:12בשעה  06.202108.

 .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון כלל 
 
 

 הצעה שהיא. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
 

 במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז. 
 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,            
 

 אוריאל טרמצ'י , מנכ"ל 
 ( בע"מ 2008גת ) ק. מי                                                                                                           
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