
 

 
 2-20מכרז מס'  

 לפינוי פסולת מט"ש לאתר הטמנה מּורשה
 מט"ש בית שמש

  
 מי שמש בע"מ )להלן: "מי שמש"( מזמינה בזאת הצעות לפינוי, הובלה, קליטה והטמנת גרוסת, גבבה,

שירות הנדרש עפ"י מכרז התיאור . וצופת )להלן: "פסולת המט"ש"( ממכון טיהור השפכים בבית שמש
 במסמכי המכרז.זה מפורט  

רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עוסק בהובלת פסולת מט"ש ו/או מציע אשר הינו מפעיל או בעליו 

 המפורטים להלן: תנאים המצטבריםהשל אתר הטמנת פסולת מט"ש, העומד בכל 

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  .1

 השומה.פקיד 

 .1968-בעל רשיון עסק, ככל שעסקו מצריך רשיון עסק, על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .2

 .1976  –בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .3

המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין חברות  .4

 וישויות שונות. 

 ירף ערבות בנקאית להשתתפות כנדרש במסמכי המכרז.מציע שצ .5

 המציע השתתף בסיור הקבלנים. .6

 ככל שהמציע עוסק בהובלת פסולת מט"ש:,  ובנוסף

 32מציע בעל רישיונות מוביל ממשרד התחבורה בתוקף, על שם המציע, לשתי משאיות מגבה נוע   .7

ככל והמציע הינו בעל משאית   טון כולל  לפחות, ורשיונות כאמור לכל משאית בהצעתו של המציע.

להלן(, יהא רישיון המשאית השנייה על שמו של משכיר  9אחת בלבד )בהתאם לאמור בס"ק 

 המשאית. 

 חודשים, בפינוי פסולת מט"ש.   24מציע בעל ניסיון של לפחות   .8

כאמור טון כולל לפחות או לחילופין בעל משאית אחת    32מציע בעל לפחות שתי משאיות מגבה נוע   .9

 ובעל הסכם שכירות תקף עם בעל משאית כאמור בעת הגשת ההצעה.

מציע בעל הסכם התקשרות עם אתר מורשה לקליטת פסולת מט"ש )ניתן להציג הסכם  .10

התקשרות עם אתר אחד או עם מספר אתרים, המורשים לקליטת מספר אלמנטים כאמור, לשם 

ז, העומד/ים בתנאי הסף הקבועים עמידה בתנאי הסף(, בתוקף לתקופת ההתקשרות מכח המכר

 .3-1להלן לגבי בעל אתר לקליטת פסולת מט"ש ובתנאי הסף  

 ככל שהמציע הינו מפעיל או בעל אתר לקליטת פסולת מט"ש:

 מציע בעל אתר המאושר על ידי הרשויות לקליטת פסולת. .11

ל לגבי מציע בעל הסכם התקשרות עם מוביל פסולת מט"ש, העומד בכל תנאי הסף הקבועים לעי .12

לעיל, או שהמציע עומד בעצמו בתנאי הסף  3-1( ובתנאי הסף 7,8,9מוביל פסולת מט"ש )

 האמורים. 

. טלפון  www.m-sms.co.ilאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת: 
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 .12:00בשעה  , 2020במאי   12,  שלישייום המועד האחרון להגשה )הגשה ידנית במשרדי התאגיד בלבד(:

 בכבוד רב ובברכה,
 ארנרייךהו יישע

 יו"ר תאגיד מי שמש
                                                                                                             


