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וזאת, בהתאם מתן שירותי פינוי בוצה  ל"( מזמינה בזה הצעות  החברה)להלן: "  מי יבנה בע"מ 1.1
 "(. העבודותהמפורטים במסמכי המכרז )לעיל ולהלן : "לתנאים  

 

  על חוזה ההתקשרות.  לחברה  חודשים ממועד חתימת החברה  12-תקופת ההתקשרות הינה ל 1.2
את  נתונה   להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  ההתקשרות האופציה,  שנים    בארבע  תקופת 
חוזה  שנים(  5)סה"כ    נוספות הוראות  לפי  ממנה,  בחלק  או  נוספת  בשנה  פעם  בכל   ,

 ההתקשרות. 
 

וחו 1.3 המכרז  תנאי  עפ"י  יהיו  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות  נספחיו תנאי  על  ההתקשרות    זה 
 ד ממסמכי המכרז. והמהווה חלק בלתי נפר

 
המצורף   1.4 המיוחד  במפרט  השאר  ובין  המכרז,  במסמכי  מפורטות  ותנאיהן,  היקפן  העבודות, 

 למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   
 
 נאי סף להשתתפות במכרזת

 
התנאים  .  2 בכל  במכרז  ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  רשאים 

 מפורטים להלן:ם הבריהמצט
 

 
 

להובלת   .א הארצית  הרשות  מטעם  הובלה  שירותי  למתן  בתוקף  רישיון  בעל  הינו  המציע 
 מטענים, ובעל כל הרישיונות הנדרשים להובלת בוצה מכל סוג. 

 
למתן   .ב בתוקף  רישיון  בעל  הינו  להובלת  המציע  הארצית  הרשות  מטעם  הובלה  שירותי 

 . מטענים

 

תקופת    במתקן אחד שבו , בלפחות  הרותי פינוי בוצהמציע הינו בעל ניסיון במתן שי .ג
 ההתקשרות נמשכה לפחות שנה אחת ברציפות.

 

לפחות  .  1 .ד המציע  בשליטת  או  להובלת    3ברשות  בסוגן  המתאימות  הובלה  משאיות 
 מכולות בוצה. 

 
כל   נטו   קוב  28  בנפח שהינו מעל  מכולות בוצה    4ברשות או בשליטת המציע לפחות  .  2

 אחת.
 
 נגררים המתאימים בסוגם להובלת מכולות הבוצה.  3מציע  ו בבעלות ה. ברשות א3
 

זה   ו/או    -]בסעיף  ו/או  ״ברשות או בשליטת" משמע: בעלות  ו/או חכירה  זכות שימוש 
 שכירות ו/או ליסינג, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ואשר הנן בתוקף[ 

 
 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .ה

 
 .ובסיור הקבלנים  מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים . ו
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הנדרשים  ה הנתונים  או  המסמכים  וכל  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  משתתף  צעת 

יהיו על שם המ )אלא    תף במכרז בלבדשתבמכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, 
   .אם צוין מפורשות אחרת(

 

 מסמכי המכרז

יש להורי.  3 להגשה  ומכרזים  תחת לש  החברהבאתר  ,  דאת חוברת מסמכי המכרז  < ---ונית פרסומים 
 מכרזים. 

למסור   במכרז  המשתתף  של  באחריותו  להבהרות  תשובות  קבלת  מלא,  לצורך  )שם  פרטיו  את 
 .  yavne.co.il-liora@mey( לכתובת דוא"ל  יהכתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיל

 

 פגש מציעים מ
 
 
מציעים  .  4 קבלנים  מפגש  משרדי    נקודת   :0010  בשעה  09.02.2022  ביוםיתקיים  וסיור  המפגש: 

המציעיםבההשתתפות    .יבנה   20דואני  רח'  בהחברה   הקבלנים    מפגש  הווה  ומ  חובה  הינהובסיור 
 .תנאי סף להשתתפות במכרז 

 
 

 

 
 ערבות

 
)אוטונומית(  המ.  5 מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  להצעה  יצרף  של  ציע  )  50,000בסכום    חמישים₪ 

המכרז,   במסמכי  הנדרש  בנוסח   ,)₪ ההצעה,  החברה,  לטובת  אלף  המכרז,  תנאי  קיום  להבטחת 
 חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.  

 
 

 
 12:00 בשעה .202203.03 צעות הינו ביוםהמועד האחרון להגשת ה

 יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה. ההצעות
 
 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  
 מכרז.ה
 

 
 
 

 בע"מ  יבנהמי       
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