
 

  

 רותי איכות הסביבה בע"מלשהחברה 
 A11/2017מכרז מס' 

 הזמנה להציע הצעות לשיקום אתר סילוק פסולת בנתניה

 
העוסקת בשיקום קרקעות ואשר , "(החברהרותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "החברה לש

מזמינה בזה את  הוכרזה כ"זרוע ביצוע" של מדינת ישראל בתחום ניהול שיקום קרקעות המדינה,
 , כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. לשיקום אתר סילוק פסולת בנתניהציבור להגיש הצעות ה

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

 : להלןהסף בכל תנאי מכרז ב ותההצע

המציע רשום בפנקס רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  .1.1
קבוצת  200ו/או בענף  5' סוג ג סיווגקבוצת  100בענף  -ותקנותיו  1969-בנאיות, התשכ"ט

 .5 סוג' ג סיווג

המציע בעצמו שימש כ"קבלן ראשי" במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  .1.2
)לא כולל  ₪ 10,000,000פרויקטים, בהיקף כספי של לפחות  3צעות למכרז, בלפחות ה

 . פרויקט לכלמע"מ( 

המציע בעל ניסיון בעבודת שיקום מטמנות ו/או בעבודת חפירה, ניפוי ופינוי של קרקע  .1.3
לפחות  השליםמזוהמת ו/או פסולת בניין ו/או פסולת יבשה ו/או פסולת מעורבת, והוא 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שהיקפה  1.1.2010אמור, מיום עבודה אחת כ
 ש"ח. 1,000,000הכספי הינו לפחות 

 : עבודהבאחת מהדרישות להלן תהעומד עבודהיחשב " תהושלם הביצוע אשר עבודה" 
אשר התקבלה  עבודה ואז הגשת ההצעות למכרהאחרון להושלם עד למועד  השביצוע

 הבגינ השהתקבל עבודה הגשת ההצעות במכרז אוהאחרון לועד תעודת גמר עד למ הבגינ
החפירה עבודות  השהסתיימו בעבודה  חשבון סופי עד למועד הגשת ההצעות במכרז או

הגשת האחרון לעד למועד  הוהתקבלה ערבות בדק עבור ,, בוצעה מסירהו/או השיקום
 .ההצעות במכרז

במכרז, בפסק דין חלוט בעבירות השנים שקדמו להגשת ההצעות  7-המציע לא הורשע ב .1.4
 .בתחום ההגנה על הסביבה, החי והצומח והכרייה

באמצעות קבלן משנה מטעמו, הינו בעל ניסיון בביצוע עבודות הובלת  אוהמציע, בעצמו  .1.5
ו/או פסולת מעורבת ו/או פסולת בניין ו/או פסולת  מזוהמת ו/או קרקע לא מזוהמתקרקע 
לכל שנה, בשנתיים לפחות מתוך חמש השנים  ₪ 2,500,000בהיקף כספי של לפחות  יבשה

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

קבלן משנה מטעמו בביצוע עבודות כאמור  ןבמקרה בו יבקש המציע להסתמך על ניסיו 
בס"ק זה, על המציע להוכיח כי קבלן המשנה בעצמו הינו בעל מלוא הניסיון הנדרש 

הסכם חתום עם קבלן המשנה המוצע )ההסכם יכול להיות  לצרף להצעתו וכןבתחום זה, 
 יה במכרז(.ימותנה בזכ



 

  

מיליון ש"ח  100 לפחות של 2016-ו 2015, 2014שנתי ממוצע בשנים  מחזור הכנסותלמציע  .1.6
הערה  2016ולא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת כולל מע"מ( לא )

המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת 
 של לשכת רואי החשבון בישראל. 58מס' 

ברשות המציע נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בין בבעלותו ובין בשכירות ו/או  .1.7
 "באגרים" )מחפר(.  3לכל הפחות  וכן"שופלים" )יעה אופני(  3כל הפחות ליסינג,  ל

והוא  1976 –"ו התשלאישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  למציע .1.8
 .עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה

 המציע השתתף בכנס מציעים. .1.9

 המציע רכש את חוברת המכרז. .1.10

שיקום קרקעות המדינה, בכתובת: רז באתר האינטרנט של ניתן לעיין במסמכי המכ

http://www.soil-remediation.co.il   את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל  .26.9.2017החל מיום
כנגד  )למעט ימי חול המועד סוכות(, 13:00עד  9:30ה' בין השעות -בימים א' 27.09.2017מתאריך 

)כולל מע"מ( במשרדי החברה ברחוב יצחק  2,500של תשלום בגין השתתפות בהפקת המכרז בסך 
 (, וכנגד מסירת פרטים של הרוכש.4תל אביב )קומה  40שדה 

מקום הריכוז לסיור הוא  ,בבוקר 11:00בשעה  22.10.2017ביום  כנס מציעיםקיים החברה ת
 החברה. חובהשתתפות בכנס המציעים הינה הה בחניון הכניסה לפארק שלולית החורף בנתניה,

תוכל לערוך בכל עת כנס מציעים אחד או יותר ו/או כנסים נפרדים למציעים שונים, לרבות כנסים 
 במועדים נוספים/אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  shikum@escil.co.ilבדוא"ל עומר כהןלמר ( WORDבקובץ וורד )שאלות הבהרה ניתן להגיש 
פניות שתגענה לאחר מועד זה לא תיענינה.  .12:00לא יאוחר מהשעה  09.11.2017 ליוםעד וזאת 

כל תשובה מהחברה ו/או מנציג החברה, כפי שיתמנה יש לוודא את קבלת הדוא"ל במייל חוזר. 
באמצעות פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני לכתובות שסיפקו המציעים  מעת לעת, תהא בכתב

ותשובות ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. שאלות הבהרה  ,בכנס המציעים
אלו יהוו חלק בלתי נפרד השתתפו בכנס המציעים, ואשר  למציעיםרק ויופצו יתקבלו החברה 

 .ממסמכי המכרז

את  .14:00עד השעה  04.12.2017לא יאוחר מיום הינו מכרז ההצעות להמועד האחרון להגשת 
רח' יצחק תיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, לית ידניש להגיש  ההצעות

 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה.  , תל אביב.4קומה  40שדה 

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

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

 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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