
 בע"מ לשירותי איכות הסביבההחברה 
 K1/2017מס'  קול קורא

 מתכות בקרקעות מזוהמותבלבחינת טכנולוגיות )"פיילוט"( לטיפול 

 עדכון לוח זמנים לקול קורא
 
ידי ממשלת ישראל -"( אשר הוכרזה עלהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

ה ליזמים בתחום טיפול כ"זרוע ביצוע" לעניין שיקום קרקעות מזוהמות, פונה במסגרת קול קורא ז
בקרקע מזוהמת במתכות כבדות להגיש את הצעותיהם להשתתפות בפיילוט לבחינת טכנולוגיות 

 .במסמכי הקול הקוראלטיפול במתכות בקרקע. הניסוי יערך באתר ברכס עתלית כמתואר ומפורט 
קרקע. יזמים שבידיהם טכנולוגיית טיפול במתכות כבדות ב 6במסגרת הקול הקורא יבחרו עד 

טון קרקע מזוהמת לצורך ביצוע הניסוי  30-מ"ר וכ 150 -היזמים יקבלו לידיהם שטח של עד כ
יישאו במלוא עלויות ו היזמים לא יהיו זכאים לכל תמורה בעד ביצוע הניסויים בטיפול אותו יציעו.

 נט:באתר האינטר הקול הקוראניתן לעיין במסמכי  .קוראהקול מסמכי הביצוע הניסוי כמפורט ב
remediation.co.il/he-http://soil  קיים החברה ת .7.2013.7החל מיום , "מכרזים"תחת לשונית

ירידה ב"סונול" דלק התחנת  –מקום המפגש  ,13:30בשעה  30.3.2017 ביוםנוסף  מציעים סיור
לא יהיה רשאי  בסיורומציע אשר לא ישתתף  בהחוהינה  בסיורההשתתפות  .מחלף עתליתמ

החברה תוכל . 13.03.17להוציא משתתפי הסיור הראשון שנערך בתאריך  ,בקול הקוראלהשתתף 
שיקול דעתה  הכל לפי, נפרדים למציעים השונים סיוריםאו  ,סיוריםאחד או מספר  סיורלערוך 
המועד האחרון  יש להצטייד בציוד הליכה בשטח, לרבות נעליים סגורות, כובע ומים. .הבלעדי
יש להגיש אך ורק  את המסמכים .12:00בשעה  23.4.2017 יוםהינו  הקול הקוראמסמכי להגשת 

המחייבים יתר המועדים . 4קומה  40רח' יצחק שדה במשרדי החברה,  הממוקמת בתיבת החברה
 י הקול הקורא.למסמכ 2ינים בסעיף מצו

החברה ו/או יובהר ויודגש כי אין ההליך מהווה הליך מכרזי ודיני המכרזים אינם חלים עליו. 
המשרד להגנת הסביבה אינם מתחייבים לבחור במי מהיזמים שישתתפו בהליך ו/או לבחור ביזם 
אשר לא הגיש את מועמדותו במסגרת ההליך והבחירה ביזמים תהיה בהתאם לשיקול דעתה 

לעדי של ועדת הבחירה. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור באף יזם ו/או במספר הב
החברה תהיה מוסמכת לבטל את . שונה של יזמים ו/או לבחור ביזם שאינו עומד בתנאי ההליך

ההליך בכל שלב שהוא ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין ו/או דרישה לכיסוי 
 לא תהיה מחויבת לנמק את בחירתה ו/או להשיב לכל פניה בעניין. הוצאות בעניין. החברה

למען הסר ספק, מובהר  השתתפות בהליך הינה על חשבונו ועל אחריותו הבלבדית של המשתתף. 
ת בחוברת התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויו-בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי

 . הקול הקוראבחוברת , תגברנה ההוראות המצויות הקול הקורא
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