
 

  

 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 
 A10/2017מס' מסגרת מכרז 

 לשירותי הטמנת פסולת וקליטת אדמת כיסויהזמנה להציע הצעות 
 

העוסקת בשיקום קרקעות ואשר , "(החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "
מזמינה בזה את  הוכרזה כ"זרוע ביצוע" של מדינת ישראל בתחום ניהול שיקום קרקעות המדינה,

כמפורט במסמכי המכרז על  ,לשירותי הטמנת פסולת וקליטת אדמת כיסויהציבור להגיש הצעות 
 נספחיו. 

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

 : להלןהסף בכל תנאי מכרז ב ותההצע

המציע הינו מפעיל של אתר הטמנה מורשה ומוסדר לסילוק פסולת בעל אישור של  .1.1
 "(.אתר הטמנההמשרד להגנת הסביבה )להלן: "

, 1995 -שיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשנ"היבעל ר .1.2
לפי צו רישוי עסקים )עסקים  או אשפה ופסולת – 5.1יף , סעמים ופסולת – 5קבוצה 

 אשפה ופסולת. – 5.1, סעיף מים ופסולת – 5קבוצה , 2013-טעוני רישוי( תשע"ג

המציע מנהל ספרים כדין ובידיו האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .1.3
 .1976-תשל"ו

בתנאים  בנוסףלת/אדמת כיסוי לעמוד פסו הובלתעל מציע אשר מעוניין לתת לחברה שירותי 
 המצטברים הבאים, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות קבלן משנה מטעמו:

 

בעל ניסיון בביצוע עבודות הובלת קרקע מזוהמת ו/או קרקע לא מזוהמת ו/או פסולת  .1.4
לכל  ₪ 2,500,000מעורבת ו/או פסולת בניין ו/או פסולת יבשה בהיקף כספי של לפחות 

 ים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.שנה, בשנתי

שירותי ותקנות   1997 –בעל רישיון מוביל כנדרש על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז  .1.5
, עבור כל כלי רכב אשר יועסק על ידו בעבודות נשוא המכרז ,2001 –הובלה, תשס"א 

 .קף למועד האחרון להגשת ההצעותת

בעלותו ובין בשכירות ו/או ליסינג, צי משאיות סמי טריילר ו/או משאיות ברשותו, בין ב .1.6
שנים  6טון פסולת ביום, ושגילן לא עולה על  500פול טריילר, המסוגלות להוביל לפחות 

 נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 כי מציע רשאי להגיש הצעה נפרדת לכל אתר הטמנה אשר עומד בתנאי הסף המפורטים מובהר
 לעיל.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באתר האינטרנט של שיקום קרקעות המדינה, 

 6.11.2017החל מיום   http://www.soil-remediation.co.ilבכתובת: 

יגיש את הצעתו על גבי חוברת מסמכי המכרז, אותה  ניתן כל המעוניין להגיש את הצעתו למכרז, 



 

  

ו/או לקבלה  remediation.co.il-http://www.soilלהוריד מאתר שיקום קרקעות המדינה : 
-9:30ה בין השעות -, תל אביב, בימים א4, קומה 40במשרדי החברה, בכתובת רח' יצחק שדה 

13:00. 

עומר ליבוביץ', למר ( WORDבקובץ וורד )שאלות הבהרה ניתן להגיש 

פניות  .12:00לא יאוחר מהשעה  23/11/2017 ליוםעד וזאת   shikum@escil.co.ilבדוא"ל
כל תשובה  יש לוודא את קבלת הדוא"ל במייל חוזר.שתגענה לאחר מועד זה לא תיענינה. 

ולא יהא תוקף לכל תשובה  מהחברה ו/או מנציג החברה, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב
תשובות לשאלות ההבהרה שתתקבלנה עד למועד הקבוע לעיל, תפרסם שתינתן בדרך אחרת. 

, www.soil-remediation.co.ilהחברה באתר האינטרנט של שיקום קרקעות המדינה בכתובת: 
 .אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזו

   חמישי, ג' בטבת התשע"ז, לא יאוחר מיום הינו מכרז ההצעות להמועד האחרון להגשת 
תיבת המכרזים של החברה לידנית יש להגיש  ההצעותאת  .14:00עד השעה  21/12/2017

הצעות שיוגשו לאחר מועד זה  , תל אביב.4קומה  40 רח' יצחק שדההממוקמת במשרדי החברה, 
 תיפסלנה. 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.  תמחויב האינ החברה

האחרון  , בכל עת ובאמצעות בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועדתרשאי החברה
 העל פי שיקול דעתלהגשת המסמכים, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז 

 מוחלט. ה

התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות בחוברת המכרז, -בכל מקרה של סתירה או אי
 תגברנה ההוראות המצויות בחוברת המכרז. 
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