
 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 2018אוגוסט  12
 א' אלול תשע"ח
  

 

 A18/2018מכרז פומבי מס' 
 בצריפין 20ם בה"ד במתח ISCOטיפול בקרקע מזוהמת בשיטת הזמנה להציע הצעות ל

 "(החברה)"רותי איכות הסביבה בע"מ עבור החברה לש "(המכרז)"
 

 08.08.18 מענה לשאלות הבהרה מתאריך

 
מסמך מענה לשאלות הבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

 בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם  למען הסר ספק, מענה .2

וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי 

 המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 

 

מס'  מס"ד
 סעיף

 תשובה שאלה

ומעוניינים אנו חברה רשומה בישראל  3 .1
להגיש מועמדות למכרז יחד עם חברה 
זרה. איננו יכולים לגשת תחת חברתנו 

כיוון שאיננו עומדים בדרישות הסף, 
מאידך החברה עומדים בדרישות 

אם החברה הזרה תרשם  והרבה מעבר.
בארץ כחברה רשומה הם יוכלו לגשת 

 למכרז?

תירשם  כדין החברה הזרה ככל ש
לגשת תוכל במדינת ישראל היא 

למסמכי  3.1בהתאם לסעיף  למכרז
 .המכרז

לא שזרה חברה יחד עם זאת, 
הקבועים תעמוד בתנאי הסף 

למסמכי המכרז,  3.4-3.2בסעיפים 
מפני שלא תוכל להציג אישורים 

רגולטור בארץ על פרויקטים של ה
 .תפסל, שביצעו

יש ניסיון רע ממכרזים  -*****-לחברת  4.2 .2
בארץ בהם הם הגישו תוכנית מלאה 

ומפורטת כפי שנדרש במכרז ובסוף לא 
לקחו את שירותיהם אך תוכנית 

אנו  העבודה נלקחה ללא רשותם.
רוצים לדעת אם ניתן להעביר קווים 
כלליים יותר שאינם כוללים במדויק 

את כלל שלבי הטיפול, הכימיקלים 
 והריכוזים.

 מסמכי המכרז.אין שינוי ב
החברה אינה עושה שימוש בידע/ 

 כרז במ נתונים אליהם היא נחשפת.
בצע את השיקום יהזוכה זה, 

בהצעתו תכנית שהוגשה בהתאם ל
ללא קשר לטיב תכניות  במכרז

השיקום שהוצעו על ידי מציעים 
 .אחרים



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

מס'  מס"ד
 סעיף

 תשובה שאלה

הסופי לסיום השיקום  "דד ליין"מתי ה 2.6 .3
כלומר מתי התאריך בו הרשויות 

 מתחילות בפועל בנייה באתר?
לפי המכרז במידה ולא מטופל יש 

יש הגבלה של זמן או רק -סיבוב נוסף
הגבלה של ערכים כלומר מתי חייב 

 להסתיים?

 2.6מענה מפורט מופיע בסעיף 
 למסמכי המכרז.

 תושג ולא במידהיובהר, כי 
 רשאית תהא הדרושה, ההפחתה

 הזוכה מן לדרוש החברה
, ים/נוסף טיפול ים/סבב לבצע
, דעתה שיקול לפי – יותר או אחד

 חודש בן יהא נוסף סבב כל כאשר
 דיגום סקר יבוצע ובסיומו, ימים

 רמת בחינת לצורך ניקיון ווידוא
 .הזוכה חשבון על והכל, הזיהום

באירופה לא נהוג לקבל אישורים  3.4 .4
טיפול בנוסף חלק  ממשלתיים לאחר

מפרויקטים של החברה מבוצעים עבור 
לקוחות חסויים, לפיכך האם ניתן 

להגיש אישורים או הוכחות על סיום 
 הפרויקט אך לא מטעם רשויות ?

מאת אך ורק יש להגיש אישורים 
המשרד להגנת הסביבה ו/ או 

 רשות המים.

מסמך  .5

פרק  1א

2 

האם ניתן להגיש בנוסף לפרויקטים 
הבסיסיים לערכי הסף של המכרז 

 פרויקטים נוספים שעדיין לא הסתיימו

 לא.

האם קיימת נקודת חיבור למים  כללי .6
 וחשמל באתר?

 . למסמכי המכרז 2.4ראו סעיף  .לא

מסמך  .7

 3א'

נבקש להגיש נוסח דוח מיוחד של רו"ח 
במתכונת של אישור לנתונים כספיים 
כאשר הדוח הכספי לשנה המבוקשת 

 בלתי מבוקר.
 נוסח מבוקש מצ"ב כנספח א'.

כנספח  מקובל. מצ"ב נוסח חלופי
 .א'

לא מוגדר תנאי תשלום, האם ניתן  כללי .8
לקבל מקדמה בשל הצורך להזמין 

 )חומר מחמצן( מראש

 אין שינוי בתנאי המכרז.

נאמר בסיור שתועבר שבוצעו אנליזות  7.2 .9
, נבקש לקבל -OROו  DROלפרקציות 

 .התוצאותאת 

 .מצורף כנספח ב'

האם ניתן לתאם יום דיגומים מקדים  כללי .10
לצורך קביעת אופי הטיפול, טרם 

 הגשת המכרז?

ניתן יהיה להגיע ולדגום  .כן
בכפוף לתיאום מראש עם הקרקע 
 .החברה

נספח  .11
ב'/סעיף 

10.8 
 בהסכם

האם לא מוגדר מיהו מנהל העבודה? 
דרוש אדם בעל הסמכה מוכרת של 

מנהל עבודה מטעם משרד העבודה? או 
 הסמכה מוכרת אחרת?

 10.8מנהל עבודה מוגדר בפרק 
להסכם. מנהל העבודה חייב 
בהסמכה על פי כל דין בהתאם 
לעבודה שתבוצע באתר על ידי 

 הקבלן הזוכה.
 לקבלן התשלום ביצוע כי מבקשים 17 12

 מהסך כאחוז דרך אבני לפי יהיה
 .הביצוע עלות של הכולל

 אין שינוי בתנאי המכרז.



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

מס'  מס"ד
 סעיף

 תשובה שאלה

 המזמין של התחייבות מבקשים 9.3 .13
 ביצוע תוכנית של סודיות לשמירת
 השיקום

יבת לשמירה על מחוהחברה 
וסודיות בהתאם ובכפוף חיסיון 

 לכל דין.
 תקופת את להאריך מבקשים .1 2.6 .14

 .חודשים 4 -ל ההתקשרות
 במסמכי המכרז.אין שינוי 

האם תינתן תמורה עבור ביצוע חלקי  2.7 .15
של העבודה במקרה של ביטול ההסכם 

 עם הזוכה?
 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 לא" 3סעיף  בהוראות האמור פי על 3 .16
מיזם  /משותפת הצעה הגשת תותר

(JVועל ) להתקיים הסף כל תנאי 
 עצמו". במציע

 את מצמצם זה סף תנאי לטעמנו
 בעיקרון ופוגע המידה על יתר התחרות

 מבקשים אותה התחרותהכלכלית
 .המכרזים דיני לקדם

 אין שינוי בתנאי המכרז.
 

 העוסקת חברה גם כי להבהיר נבקש 3.2 .17
 איכות בתחום עבודות של בביצוע

 זכאית ייעוץ חברת רק ולא הסביבה
 במכרז להשתתף

יובהר כי חברת יעוץ הינה חברה 
חקירת בעלת ניסיון בביצוע 

ניהול פרויקטים של אתרים ו
 .שיקום אתרים

 שיתופית אגודה גם כי להבהיר נבקש 4.4 .18
 שגם כך במכרז להשתתף זכאית
 השיתופיות האגודות מרשם אישור

 זה תנאי על עונה

מקובל. יובהר כי גם אגודה 
שיתופית שתציג אישור מרשם 

האגודות השיתופיות רשאית 
 להשתתף במכרז.

 

  הערות:

 .01.08.2018מצ"ב פרוטוקול כנס מציעים שנערך בתאריך  -

בטבלת נקודות הציון שהוצגו בדף סיכום כללי של נתוני החקירה באתר  Yלהלן עדכון לקואורדינטת  -

 .למסמכי המכרז( 34)עמוד 

 

 

 בברכה,           

 

 

 

 מכרזיםאולג גרנד, יו"ר ועדת 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 

 
 נספח א'

 
 לכבוד

_____________________ 

 

 -ו 31.12.16 ,31.12.15 כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום ראישור על מחזו :הנדון

31.12.17  

 

 הרינו לאשר, כדלקמן:כרואי חשבון של חברתכם ולבקשתכם, 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ________. .1

 בוקרו על ידי משרדנו. 31.12.2016 -ו 31.12.15הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  .2

אינה כוללות כל  31.12.2016 -ו 31.12.15חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  .3

( 3הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד הקבוע במסמך א)

 "(.המכרז)להלן: "A18 למסמכי מכרז

המחזור הכספי של  31.12.2016 -ו 31.12.15בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים ליום  .4

 .לכל שנה )חמש מאות אלף שקלים חדשים( ₪ 500,000 -הינו גבוה מ 2016 -ו 2015חברתכם לשנים 

, 2017בהתאם לדוח ממוחשב משירותי עיבוד נתונים של רשות המסים )שע״מ( מהיום לשנת  .5

. )חמש מאות אלף שקלים ₪ 500,000 -מחזור ההכנסות של חברתכם ללא מע״מ הינו גבוה מ

 חדשים(.

על כך שתידרש הסתייגות, הפניית תשומת לב או  לא בא לידיעתנו דבר שמצביע - 2017לגבי שנת  .6

 . סח האחידסטייה מהנו

 הגשת המכרז.האישור ניתן למטרת  .7

 

 בכבוד רב,

_____________________ 

 רואי חשבון

  

 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 'בנספח 
 
 

 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 

 

 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 2018אוגוסט  05
 כ"ד אב תשע"ח
  

 

 A18/2018מכרז פומבי מס' 
בצריפין  20במתחם בה"ד  ISCOלטיפול בקרקע מזוהמת בשיטת הזמנה להציע הצעות 

 עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 01.08.2018פרוטוקול כנס מציעים מיום 

 
דרום  20במתחם בה"ד  09:00, בשעה 01.08.2018 ,רביעי כנס המציעים שהתקיים ביום פרוטוקוללהלן 

יהווה חלק פרוטוקול זה  .תנאי להשתתפות במכרזהשתתפות בכנס המציעים ובסיור הינה (. )להלן האתר

, בין בעל פה ובין אי התאמה בין המידע שנמסרסתירה ו/או בכל מקרה של  ממסמכי המכרז המחייבים.

 הן המחייבות.  פרוטוקול זהזה, הוראות  במהלך כנס המציעים לבין האמור במסמך בכתב,

 

 :)"החברה"( בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבהמשתתפים מטעם  .1

 , בטיחות ואקולוגיהסמנכ"ל שיקום –אולג גרנד  .1.1

 מנהל פרויקטים –עומר לייבוביץ'  .1.2

 מנהל פרויקטים – מתי כספי .1.3

 

 מציעים פוטנציאליים: .2

 .חברות/ שותפויות 9נציגי  רשימת משתתפים .2.1

 

 :מהלך הכנס .3

והוצגה פעילות החברה בפרויקט  בע"מ י איכות הסביבההוצגו המשתתפים מטעם החברה לשירות .3.1

 .השיקום

)סקר היסטורי, סקר קרקע וסקר גז קרקע( והוצגו כלל  שבוצעו באתרנערכה סקירה של הסקרים  .3.2

 .ממצאיהם לרבות מוקד הזיהום העמוק, נשוא מכרז זה

פינות הפוליגון וגבולותיו המשוערים. הובהר כי  , מאפייניומוקד הזיהום העמוקנערכה סקירה של  .3.3

  המיועד לשיקום יסומנו על ידי מודד באמצעות החברה.

 .הגידור בתום השיקוםאת באחריות הקבלן הזוכה לגדר את שטח העבודה ולפרק  הובהר כי .3.4

 כמפורט במסמכי המכרז. ח זמניםהובהר כי החברה תקפיד על לו .3.5

 ?שאלה: האם ניתן יהיה לקבל דוגמת קרקע מהאזור המזוהם לצורך ביצוע אנליזות .3.6



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

או לאפשר למציעים  החברה תבדוק אפשרות של חלוקת מדגמי קרקע הנמצאים במשמורתתשובה: 

 להגיע במרוכז לאתר ולדגום קרקע ידנית.

 

, בצורה shikum@escil.co.ilבדוא"ל על המציעים להעביר את שאלותיהם  ,לשאלות הבהרה נוספות .4

 , עד למועד האחרון להעברת שאלות הבהרה. מרוכזת ומסודרת בקובץ וורד

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. התשובות לשאלות ההבהרה  

 

 לחברה, לחוברת המכרז המוגשת המציע בחתימה וחותמת מים, חתוכולל נספחיו ,יש לצרף מסמך זה .5

 בהצעת המציע.

 

 

 ה, כ ר ב ב
 

 

 אולג גרנד

 סמנכ''ל שיקום, בטיחות ואקולוגיה

 

 


