קול קורא להגשת הצעות למתן שרותי "ממונה בטיחות" למבט"י – מסמך מפורט
א .רקע

חברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ (להלן" :מבט"י") מפעילה שלושה מכונים פעילים:
מט"ש שורק ,מט"ש חומת שמואל ומט"ש אוג ,ובנוסף תחנת שאיבה בחומת שמואל ,ותחנת
סינון בחיזמה.

ב .מטרה
מבט"י החליטה למנות מנהל בטיחות שהוא בהכשרתו ממונה בטיחות (על אף שאינה מחויבת
על פי דרישות החוק) .לשם כך ,נבחנת העסקת חברת ניהול/שירות/ייעוץ בטיחות ושרותי
ממונה בטיחות (להלן" :החברה" וגם" :היועץ") לליווי מנהל הבטיחות במבטי.
להלן ,מפורטות דרישות התפקיד של "החברה" .בראש ובראשונה תפקידה לייעץ למבט"י בכל
הנוגע לחוקים ,לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות בעבודה ובטיחות באש ,לקבל אחריות
מקצועית ומשפטית בנושאי הבטיחות ,וללוות את עבודת ממונה הבטיחות הקבוע של
החברה ,בכל מתקניה ,בין היתר בתחומים הבאים:
ג .תחומים
 .1כללי
א .היועץ יכתוב תכנית לניהול הבטיחות ויעדכנה ככל שיידרש ,כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח
על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות) ,התשע"ג 2013-ועל-פי כל דין ,התוכנית תנוהל
ותכתב בפורמט האחרון (.)2016
ב .היועץ יבצע הערכת סיכונים לחברה ,אשר ממנה יגזרו דרישות בטיחות וגהות בהוראות
עדכניות לשימוש ,הפעלה ,תחזוקה אחסון בטוח של ציוד ,של חומרים ושל תהליכי עבודה,
עמדות עבודה.
ג .היועץ יסייע בהכנת תכנית עבודה שנתית לחברה.
ד .היועץ יסייע בהכנת תוכנית הדרכות לכלל עובדי החברה.
ה .היועץ יבדוק את כלל נהלי הבטיחות והחירום של החברה ,יתקן וישלים את הנדרש ,ויביא
לאישורם בוועדת הבטיחות של החברה.
ו .היועץ יסייע בהתאמת סביבת העבודה לדרישות תקופת קורונה.
ז .היועץ יבצע מעקב אחר הסמכות העובדים ,על פי דרישות החוק וייזום השתלמויות
ורי ענונים רלוונטיים.
ח .היועץ יבצע ביקורת ומעקב .MSDS
ט .מובהר כי המציע יידרש לספק שירותי ליווי ,גיבוי ,תמיכה וסיוע לעובד שיוצב בחברה ככל
שיידרש ע"י עובדי ומנהלי מבט"י .לדוג' :ייעוץ מקצועי מיוחד ,ייעוץ משפטי ממומחה
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בבטיחות ,מאגר נותני שירותים בתחומי כב"א ,רפואה תעסוקתית ,בדיקות תקופתיות
לציוד וכיוב'.
 .2בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
א .היועץ יוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות ,כאשר קיימת
דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות או על פי צורך.
ב .היועץ יתעד את ממצאיהן של בדיקות סביבתיות תעסוקתיות בחברה ,ויפעל לתיקון הנדרש.
ג .היועץ יביא לידיעת המעביד והעובדים את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות
והאמצעים שיש לנקוט כדי לצמצם את הסיכונים.
 .3ייעוץ בנושא בדיקות רפואיות לעובדי החברה
יועץ יפעל ל קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי החברה החשופים לגורמים שלגביהם קיימת
דרישה לעריכת בדיקות אלה ,וזאת בתאום עם רופא תעסוקתי.
 .4ייעוץ בנושא קיום סדרי הבטיחות בחברה
א .ייעוץ למנהלים על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ודיווח למעביד על כל מקרה של הפרתן .
ב .איתור מפגעי בטיחות וגיהות ,ודיווח למעביד ולמחזיק האחראי במקום.
ג .ליווי מעקב וניטור אחר גורמי סיכון/מפגעים בחברה ,כולל מול קבלנים ופרוייקטים משתנים.
ד .מתן המלצות למנהלים על סדרי בטיחות וגיהות נאותים בחברה ,בתהליכי העבודה
במיתקנים ,במבנים ,בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
ה .היועץ יפעל לכתיבת הוראות הפעלה/בטיחות לציוד ומיכון החברה ועדכון ההוראות
הקיימות.
ו .היועץ יבצע מבדקים שוטפים ותצפיות פתע בחברה.
 .5מסירת מידע והדרכת עובדי החברה
א .היועץ יפעל לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת
עובדים) ,התשמ"ד ,1984-ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
ב .היועץ ידאג לקיים הדרכת בטיחות לכלל עובדי החברה ,עד פעמיים בשנה.
ב .היועץ יסייע ב הכנת הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה,
פרסומם ועדכונם.
ג . .היועץ יוודא סימון חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט אזהרה והדרכה
לשימוש בציוד מגן אישי .
ד .היועץ ידריך העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע על מנת שיופקו לקחים .
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ה .היועץ יפעל להכשרה והפעלת צוותי חירום למכונים וקיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי
חירום.
 .6קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ
א .על היועץ לסייע ב קביעת תנאי סף להעסקה נאותה של קבלנים עפ"י רישיונות ,הסמכות,
אישורים והיתרים הנדרשים עפ"י דיני הבטיחות.
ב .על היועץ לסייע בהכנה ומתן הוראות בטיחות להעסקת קבלני חוץ והכוונת עובדי החברה
האחראים על העסקתם.
 .7ייעוץ בנושא מעקב אחר בדיקות ציוד ,כלים והתקנים
א .יועץ יבצע ביקורת ומעקב של ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין ,על פי הוראות היצרן
ולפי כללי מקצוע מקובלים .
ב .היועץ יבצע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות ,גיהות ועל המצב התקין
של כלי עבודה.
ג .היועץ יבצע ביקורת ומעקב על המצב התקין של ציוד מגן אישי .
ה .היועץ יבצע מעקב אחרי תסקירי בדיקה של אביזרי הרמה ,מתקני הרמה ,קולטי אוויר,
מלגזה ומתקני לחץ.
 .8ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע בחברה והפקת לקחים
א .היועץ ירכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע של עובדי
החברה.
ב .היועץ יבצע תחקירים של תאונות עבודה או כמעט תאונה ומחלות מקצוע .עריכה בכתב של
ממצאים ומסקנות הבירורים  ,הכנת דו"ח תחקיר לממונים הכולל תהליך הפקת לקחים,
מסקנות ,המלצה למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות וכן מעקב אחר ביצוע.
 .9ריכוז פעולת ועדת בטיחות
א .היועץ ישמש כרכז ועדת הבטיחות בעבודה של החברה ויפעל לכנס אותה כנדרש בהוראות
החוק.
ב .היועץ יסייע ליו"ר הועדה בכינוס הועדה ,בקביעת סדר היום ,בהכנת ובהפצת פרוטוקול
הישיבות ,ובמעקב אחר המלצות הועדה.
 .10ריכוז נושא בטיחות באש
א .היועץ יסייע בארגון הדרכות כיבוי אש ותרגילים לכלל עובדי החברה ולצוות החירום.
ב .ליווי נושא בדיקת ציוד כיבוי אש במתקני החברה ,אחת לרבעון.
ג .ליווי נושא הערכות לביקורת של כב"א והשתתפות בביקורת במתקני החברה.
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 .11היקף משוער של מתן שירותי הבטיחות בעבודה
•

 40שעות חודשיות .הגעה לאתרי החברה לפחות פעם בשבוע (עדיפות לשני חצאי ימי עבודה)
עם אפשרות לגמישות בהתאם לצרכים ולתקופות ,הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי של
מבט"י.

ד .תנאים מקדימים להגשת מועמדות וניסיון
•

המציע יהיה חברה למתן שירותי ייעוץ בטיחות וגהות בעבודה ובטיחות אש הרשומה לפחות
חמש שנים ,המונה לפחות ארבעה עובדים קבועים ש הם ממוני בטיחות בעבודה מוסמכים,
בעלי אישור כשירות בתוקף מאת מפקח עבודה ראשי ,וממוני בטיחות אש מוסמכים ,ולפחות
אחד מהם מהנדס בטיחות או מהנדס בתחום מכונות ו/או תהליך ו/או כימיה ו/או קונסטרוקציה
בעלי כשלוש שנות ניסיון בדגש בטיחות.

•

המציע יציב עובד/ת קבוע מטעמו שהינו ממונה בטיחות מוסמך בעל ניסיון וותק של לפחות
שמונה שנים בעבודה בחברות דומות ובהיקפים דומים ,או לפחות שלוש שנות ניסיון בעבודת
בטיחות במתקני שפכים בהיקף של לפחות  10,000מ"ק ליממה ,והוא בעל יכולת לניידות
וזמינות במסגרת העבודה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בעתות חרום .24/7

•

למציע יכולת לספק בעצמו או באמצעות אחרים את כל מערך ההדרכה וההסמכות הרלוונטי
לחברה (הדרכות :בטיחות כלליות ,עבודה בגובה ובחלל מוקף ,חומ"ס ,למכונות ולחשמלאים,
גהות ובריאות תעסוקתית ,מעבדה ,כיבוי אש) .על המציע להוכיח ניסיון קודם בהדרכות
רלוונטיות (הן בעצמו והן באמצעות אחרים) במהלך שלוש השנים האחרונות שלא יפחת
משישים הדרכות קהל במצטבר ,ולפחות עשרים וחמש הדרכות בשנת .2019

ה .בחירת היועץ ,אופן ומשך ההתקשרות:
מפרט דרישות וטופס הגשת הבקשה:
על היועץ לוודא שברשותו הכלים והיכולת לתת מענה לדרישות החברה ,כפי שמופיעות בקול קורא זה
באתר החברה.
יש למלא את טופס הבקשה ,ולצרף /אליו את המסמכים הנלווים הנדרשים.
את ההצעות יש להגיש לדוא"ל ariel@jwpe.co.il :עד ליום ב' .23/11/2020
בחירת היועץ
חברת מבט"י תמיין את ההצעות ותבחר את המציעים ,אשר עומדים בתנאי הסף.
המציעים הנ"ל יוזמנו לסיור היכרות במשרדי מבט"י ולשיחת התרשמות.
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ועדת האיתור תתכנס ותבחר בהצעה המתאימה ביותר ,שתיעשה לאחר שקלול כלל הנתונים הכספיים,
הכמותיים והאיכותיים וההתרשמות האישית של נציגי חברת מבט"י מהמציעים שיזומנו לפגישות.
הבהרה
אין באמור לעיל ,כדי להוות כל הבטחה ו/או התחייבות מטעם מבט"י לפנות או להתקשר עם מי
מהמציעים ו/או התחייבות כלשהי בדבר היקף ההתקשרות העתידית ,אם בכלל.
אופן הגשת ההצעה:
א .ההצעה תוגש עד לתאריך  23/11/20שעה13:00 :
ב .המציע  ,ישלח את הצעתו בצירוף מסמכים נלווים (צילומי אישורי כשירות תקפים ,תעודות להדרכות
הסמכה ,תעודת רישום חברה ,תעודות השכלה של עובדים שהם מהנדסים או אקדמאים ,מכתבי
המלצה ,פורטפוליו חברה  /רזומה אישי) לרו"ח אריאל פרידמן ,מנהל תחום מכרזים והתקשרויות
חברת מבט"י במייל ariel@jwpe.co.il :
ג .המציע ינקוב במחיר המבוקש על ידו בתמורה ל  40ש"ע חודשיות
ד .בנוסף ,המציע ינקוב במחירה של שעת עבודה לכל שעה נוספת.
ה .המציע ינקוב בעלויות הנוספות לשם מתן ההכשרות הבאות לכלל עובדי החברה הרלבנטיים:
 .1הדרכת בטיחות שנתית לעבודה בגובה ובחלל מוקף (על פי דרישות החוק)
 .2הדרכת בטיחות אש לכלל עובדי החברה
 .3הדרכת בטיחות עזרה ראשונה  4ש"ל ,פרונטלי ,לכלל עובדי החברה
 .4הדרכת בטיחות עזרה ראשונה  44ש"ל לעשרים עובדי חברה
 .5הדרכת בטיחות לחשמלאים  3ש"ל
 .6הדרכת בטיחות חד שנתית לעובדי מעבדה
 .7השתלמות נהיגה והפעלת מעמיס טלסקופי/מלגזה (על פי דרישות החוק)

לשאלות והבהרות ,ניתן לפנות אך ורק במייל לחיים גנץ  ,מנהל תפעול ובטיחות
,haim@jwpe.co.il
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טופס בקשה
לכבוד
חברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ (מבט"י)
באמצעות דוא"לariel@jwpe.co.il :
הנדון :בקשה להגשת מועמדות למתן שירותי ממונה בטיחות למבט"י
אנחנו ,נציגי חברת _________________________קראנו את קול הקורא
שפרסמתם להגשת הצעות למתן שירותי ממונה בטיחות למבט"י.
להלן הצעות המחיר לסעיפים שביקשתם (הסכומים בש"ח לפני מע"מ):
 .1המחיר המבוקש בתמורה ל  40ש"ע חודשיות ________.
_______.

 .2מחירה של שעת עבודה לכל שעה נוספת:

 .3עלויות הנוספות לשם מתן ההכשרות הבאות לכלל עובדי החברה הרלבנטיים:
א .הדרכת בטיחות שנתית לעבודה בגובה ובחלל מוקף (על פי דרישות החוק) ____.
ב .הדרכת בטיחות אש לכלל עובדי החברה_______.
ג .הדרכת בטיחות עזרה ראשונה  4ש"ל ,פרונטלי ,לכלל עובדי החברה_______ד.
הדרכת בטיחות עזרה ראשונה  44ש"ל לעשרים עובדי חברה________.
ה .הדרכת בטיחות לחשמלאים  3ש"ל_________.
ו .הדרכת בטיחות חד שנתית לעובדי מעבדה

________.

ז .השתלמות נהיגה והפעלת מעמיס טלסקופי/מלגזה (על פי דרישות החוק) _____,
בנוסף ,מצורפים כל המסמכים הנלווים שנתבקשנו להעביר.

______________________________
חתימה  +חותמת החברה

_________________________
תאריך

הנהלה :בית האומות ,דרך חברון  ,101ירושלים * 93480 ,טלפון  * 02-6712234פקס 02-6712238
חשבות :ת.ד , 1077 .ירושלים  * 91009טלפון  * 02-6448373פקס 02-6448042
מט"ש מערבי :נחל שורק ,כביש  * 386טלפון  * 02-6438636פקס 02-6438512

