אגף תפעול

תכולת עבודה – חישוף ,יצירת אזורי חיץ ,ריסוס ,כיתום ,גיזום ופינוי גזם אתר טרמינל
כללי:
 .1חברת תש"ן מבקשת הצעות מחיר עבור העבודות הבאות:
 .aפינוי מידי של פסולת הגזם הקיימת בשטח המתקן )מחיר לקו"ב(.
 .bטיפול מסיבי בחורשה בתוך המתקן משמאל ,טיפול שיכלול דילול מסיבי של
עצים והשארת עצים ביחס של  5עצים לדונם ,הרמת נוף לעצים שנותרו ,ניכוש
עשבייה.
 .cניכוש והסרת צמחייה )מסביב לסככת ציוד הכיבוי( במרחק של  10מטר היקפי.
 .dיצירת אזור חיץ של  15מטר )של מיני עצים פולשים ,שיטה כחלחלה( מקו
הגדר ההיקפית לכל אורכה בצד הגובל ליערות ומריחת חומר "גרלון" על
הגדמים למניעת צמיחה מחודשת.
 .eלבצע כריתה /גיזום מסיבי לשני עצי אקליפטוס )בכניסה הראשית למתקן (
יבחן בעת הביצוע.
 .fבאם הקבלן מבצע ריסוק של הגזם יש לפזרו בדרך העפר ועד לגובה של 5
ס"מ ,הרסק יהיה בשבבים של עד  5ס"מ.
 .gלבצע ריסוס טרם נביטה בכל שטח המתקן ובסמיכות לגדרות ההיקפיים–
פעמיים בשנה.
כל זאת בהתאם לתרשים שבנספח א'.
 .2על הקבלן הזוכה במכרז בהתאם להחלטתו על שיטת הפינוי לספק את המכולה/משאית למתקן
הטרמינל בקרית חיים הממוקם ברחוב האצטדיון  25קריית חיים ולבצע את הפינוי ,עלות הפינוי
תכלול את כלל העלויות לרבות היטל הטמנה )באם תבוצע הטמנה(.
 .3על הקבלן להיות בעל אישור עבודה בגובה והסמכה מתאימה לכריתה/גיזום בגובה.
 .4הפינוי/גיזום/חישוף או שימוש בחומרי הדברה יבוצע במרוכז בתאום עם הקבלן הזוכה.
 .5הצעת המחיר לגבי הפינוי תכלול עלות לפי נפח של קו"ב.
דרישות מקדמיות לביצוע העבודה:
 .1המציע הינו בעל התרים ורישיונות הבאים:
א .רישוי עסק לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי תשנ"ה ( 1995
ב .רישיון מוביל להובלה כללית בשכר
הוכחה לעמידה בדרישות יצורפו להצעות היתרים בתוקף.
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על הקבלן להודיע לחברת תש"ן על ביטול או אי חידוש של כל אחד מרישיונות העסק ורישיונות
המוביל ,מיד עם היוודע לו הדבר .
לחברת תש"ן שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז במידה ורישיון העסק,
או רישיון המוביל או של הזוכה או מי מטעמו ,בוטל או שלא חודש ע"י הרשויות הרלוונטיות.
 .2למציע מכולות/משאיות פינוי לפסולת מעורבת.
 .3למציע לפחות  2כלי רכב מסוג "רם-סע" או משאיות מותאמות להובלת העומדים בדרישות
הבאות :
א .משקלו הכולל המותר של כלי הרכב לא יפחת מ  - 15טון .
ב .לכלי הרכב רישיון מוביל להובלה כללית בשכר
ג .מותקן בכלי הרכב מתקן מתאים להרמה והובלת מיכלי פסולת או פסולת ומורשה על פי
כל דין לשינוע פסולת
 .4אתרי ריקון הפסולת יהיו אתרים המוכרזים ע"י הרשויות המוסמכות ובאחריות הקבלן.
 .5היטל הטמנה שהוסדר בחוק שמירת ניקיון ייכלל בהצעת המחיר ולא יעלה על המופיע בחוק.
 .6כל נזק או תביעה שתיגרם או תוגש לחברת תש"ן כתוצאה מריקון שלא כחוק יחול על הקבלן.
 .7חברת תש"ן תהייה רשאית להפסיק את ההתקשרות באופן מיידי לאחר הבאת תלונה מוצדקת
מצד אחת הרשויות מבלי שהדבר יתפרש כהפרת הסכם מצידה .
 .8הקבלן יתחייב לצרף במועד הגשת חשבונית את כמויות ההטמנה ואישורי האתר המורשה
המציין כמות המפורטת בתעודת שקילה הכוללת חתימה וחותמת של נציג האתר המורשה.
 .9למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי סוג הפסולת אשר תפונה באמצעות מכלי הקבלן הינו פסולת
אשפה ועץ שאין לה שימוש חוזר אשר תפונה ע"י הקבלן לאתר פסולת מאושר.
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כתב כמויות
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עצים ביחס של  5עצים לדונם ,הרמת נוף לעצים
שנותרו ,ניכוש עשבייה .מחיר לדונם.
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במרחק של  10מטר היקפי.

מחיר

500

קומפלט

יצירת אזור חיץ של  15מטר )של מיני עצים
פולשים ,שיטה כחלחלה( מקו הגדר ההיקפית
לכל אורכה בצד הגובל ליערות ומריחת חומר
"גרלון" על הגדמים למניעת צמיחה מחודשת.
כולל פינוי הגזם
לבצע כריתה /גיזום מסיבי לשני עצי אקליפטוס
)בכניסה הראשית למתקן ( יבחן בעת הביצוע.

קומפלט

ריסוק של הגזם יש לפזרו בדרך העפר ועד
לגובה של  5ס"מ ,הרסק יהיה בשבבים של עד 5
ס"מ.
ריסוס טרם נביטה בכל שטח המתקן ובסמיכות
לגדרות ההיקפיים– פעמיים בשנה

קומפלט

סה"כ

כמות
93

2

קומפלט

סה"כ

אגף תפעול

נספח א' – תרשים:

כ 44-עצים

