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ט' ניסן תשע"ז
סימוכין/065/17 :מכ
פרוטוקול סיור מציעים ( )IIבמסגרת קול קורא ברכס עתלית מיום 30.3.2017
להלן פרוטוקול כנס המציעים שהתקיים ביום שני ,30.3.2017 ,בשעה  13:30באתר רכס עתלית ("כנס
המציעים") .השתתפות בכנס המציעים ובסיור הינה תנאי להשתתפות בקול קורא  .פרוטוקול זה יהווה חלק
ממסמכי הקול קורא המחייבים .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע שנמסר ,בין בעל פה ובין
בכתב ,במהלך כנס המציעים לבין האמור במסמך זה ,האמור בפרוטוקול זה גובר.
 .1משתתפים מטעם החברה לשירותי איכות הסביבה ("החברה"):
 .1.1מר עומר ליבוביץ'  -מנהל פרויקטים ,מנהל שיקום אתר רכס עתלית
 .1.2מר מתי כספי  -מנהל פרויקטים
 .2מציעים פוטנציאליים:
 .2.1הועברה רשימת משתתפים.
 .3מהלך הכנס:
 .3.1הוצגו נציגי החברה.
 .3.2הועבר תדריך בטיחות.
 .3.3ביצוע סיור בשני המתחמים האפשריים לביצוע הפיילוטים .נערכה סקירה על אתר.
 .3.4החברה לשירותי איכות הסביבה הינה חברה ממשלתית אשר הוכרזה כ"זרוע ביצוע" של מדינת
ישראל בתחום ניהול שיקום קרקעות המדינה המזוהמות .החברה עתידה לנהל את עבודות השיקום
באתרים המיועדים לשיקום ברחבי הארץ ,ובפרט ,מנהלת את שיקום אתר עתלית.
 .3.5החברה מונחית ע"י וועדת ההיגוי בין-משרדית ,בראשות נציג המשרד להגנת הסביבה ,נציג מטעם
החשב הכללי ,נציג אגף התקציבים ,נציג רשות מקרקעי ישראל ונציג משרד הביטחון ("וועדת
ההיגוי") .וועדת ההיגוי קובעת את חלופות השיקום לכל אתר ,ועל בסיס החלופות המאושרות,
נבנות תוכניות שיקום פרטניות.
 .3.6נערכה סקירה כללית של קול קורא והמציעים הופנו לפירוט במסמכי הקול קורא.
 .3.7להלן תשובות החברה לשאלות אשר עלו במהלך כנס המציעים ואשר נשלחו בדוא"ל:

חתימה וחותמת המציע________________:

1
2

שאלות ובקשות
האם ניתן לפרסם את מסמכי הקול קורא בשפה
האנגלית?

מענה החברה
לא ניתן .במידת הצורך ,מציעים רשאים
לבצע זאת עצמאית.

אנו נדרשים להציג הסכם התקשרות עם ספק או משווק
הטכנולוגיה והצגה של הטכנולוגיה .החברה לשירותי
איכות הסביבה [מלבד היותה מנהלת שיקום קרקעות]
מטפלת בקרקעות מזוהמות ,וקשורה עדיין בצורה
ישירה או עקיפה לחברת ביוסויל ,שכל עיסוקה הוא
טיפול בקרקעות מזוהמות.
אנו מבקשים כי המסמכים יופקדו בידי נאמן שזהותו
תסוכם על ידי הצדדים אשר יבטיח את אמינות המידע
וישמור על זכויות המציע וכללי התחרות ההוגנת לפי כל
דין.

החברה לשירותי איכות הסביבה הפקידה
את אחזקותיה בשותפות ביוסויל בידי
נאמנות עיוורת ,כפי שנדרש בהסכם מסגרת
עם ממשלת ישראל.
על המציע לצרף את כל החומר הנדרש
במסגרת מסמכי קול קורא .אין צורך
בחשיפת סודות מסחריים.

 .4יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת המציע ,לחוברת הקול קורא המוגשת לחברה בהצעת
המציע.

ב ב ר כ ה,

אולג גרנד
סמנכ"ל שיקום ,אקולוגיה ובטיחות

חתימה וחותמת המציע________________:

