
 בע"מ לשירותי איכות הסביבההחברה 
 הזמנה להציע הצעות

 A6/2016מכרז מס' 
 בית הכרם מתחם תע"שביצוע סקר סיכונים בל

 
כ"זרוע ביצוע" של מדינת הוכרזה אשר , "(החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

ביצוע סקר סיכונים הצעות לגיש את הציבור להמזמינה בזה ישראל בתחום שיקום הקרקעות, 
 . במתחם תע"ש בית הכרם, ירושלים IRBCAבשיטת 

האישורים והתצהירים  בידיהם כל אשר יחידים או תאגידים רשומיםלהשתתף במכרז זה  םרשאי
האחרון להגשת במועד  יםעומד, ואשר 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו תהנדרשים לפי חוק עסקאו

באתר  ניתן לעיין במסמכי המכרז למכרז. 4סעיף הסף המפורטים במכרז בכל תנאי ב ותההצע
 .7.9.2016החל מיום  http://www.enviro-services.co.ilהאינטרנט של החברה: 

גבי חוברת מסמכי המכרז על מסמכי המכרז ל המעוניין להגיש את הצעתו למכרז, יגיש את כ
)סה"כ כולל  ₪ 800 בסךנגד תשלום כ 8.9.2016החל מיום  יהיה לקבלניתן  . את החוברתהמקורית

בין השעות  ה-בימים א, תל אביב ,4, קומה 40רח' יצחק שדה כתובת ב ,במשרדי החברהמע"מ( 
  וכנגד מסירת פרטים של המשתתף., 9:00-13:00

במשרדי החברה  ,10:00 בשעה 13.9.2016 יוםלצורך מתן הבהרות ב כנס מציעיםקיים החברה ת
ומציע אשר לא ישתתף  חובהשתתפות בכנס הינה הה ., תל אביב4, קומה 40בכתובת יצחק שדה 

 כנסיםאו  ,כנסיםאחד או מספר  כנסהחברה תוכל לערוך בכנס לא יהיה רשאי להשתתף במכרז. 
 .שיקול דעתה הבלעדי הכל לפי, נפרדים למציעים השונים

ת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז המציעים רשאים לפנות אל ועד
 9.2016.28 עד ליום, escil.co.ilshikum@ בדוא"ל למר אולג גרנדדוא"ל בלבד באמצעות משלוח 

כל תשובה מהחברה ו/או . בדוא"ל חוזריש לוודא את קבלת הדוא"ל . 0021:לא יאוחר מהשעה 
באמצעות פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני  מנציג החברה, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב

שאלות הבהרה ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת.  ,לכתובות שסיפקו המציעים
והתשובות יופץ לכל גוף אשר העתק השאלות  .השתתף בכנס המציעיםיתקבלו רק מגוף אשר 

 אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ו השתתף בכנס המציעים בלבד,

יש  את המסמכים .0021:בשעה  2016.1027. יוםהינו  מסמכי המכרזהמועד האחרון להגשת 
, 40רח' יצחק שדה במשרדי החברה,  הממוקמת להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה

 . תיפסלנהשו לאחר מועד זה . הצעות שיוגתל אביב ,4קומה 

המזמין רשאי, בכל עת  ה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.את ההצעהמזמין אינו מחויב לקבל 
, וכן המסמכיםלהגשת האחרון  ובאמצעות בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד

 לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט. 

תאמה בין הוראות מודעה זו ה-בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אילמען הסר ספק, מובהר 
 . ת בחוברת המכרז, תגברנה ההוראות המצויות בחוברת המכרזוהוראות המצויו


