
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

A24/2020 'מכרז פומבי מס
הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי
קליטת קרקע מזוהמת, פסולת בנין, אסבסט וכיוצ"ב ביעדי קצה

וטיפול בהן עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם מסגרת למתן 
שירותי קליטת קרקעות מזוהמות, אסבסט צמנט, אגרגטים, אסבסט פריך ופסולת (מעורבת, יבשה וכד') ביעדי קצה 

ולטיפול בהן בהתאם לרמות וסוגי הזיהומים של הקרקע, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
החברה מעוניינת להקים מאגר של אתרי קצה מסוגים שונים (מטמנות, מתקני טיפול ביולוגי ומתקנים לטיפול 
תרמי) אשר אליהם היא תפנה מעת לעת, ובהתאם לצרכיה, קרקעות מזוהמות ופסולת לטיפול. מובהר כי הקרקעות 

יועברו לטיפול באתרי הקצה אשר יוכלו לטפל בקרקע בהתאם לסוגי הזיהום שיימצאו בה ולערכיהם.
12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י  תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 
12 חודשים  החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 (שלוש) תקופות נוספות, כל אחת בת

או חלק מהם.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל 

הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן.
יובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו 
ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים 
של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחר  ת במסמכי המכרז. 

ואלו התנאים:
המציע הינו אתר מורשה בקליטת קרקעות מזוהמות/ פסולת יבשה/ מעורבת מורשה וכיו"ב, מוסדר ו בעל אישור    �

של המשרד להגנת הסביבה.
1995, קבוצה  המציע הנו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה-    �
5 – מים ופסולת, סעיף 5.1 – אשפה ופסולת או לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג-2013, קבוצה 

5 – מים ופסולת, סעיף 5.1 – אשפה ופסולת ו/או אישור מנהל רוחבי לטיפול בקרקע מזוהמת.
המציע מנהל ספרים כדין ובידיו האישורים הנדרשים ל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.   �

את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל 
shikum@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע, ח.פ/ע.מ, שמו של איש הקשר מטעם המציע, כתובת 

דוא"ל איש קשר, מספר טלפון ליצירת קשר, מספר פקס.
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.soil-remediation.co.il המציעים יהיו 

רשאים לעיין במסמכי המכרז  באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל.
8.6.20 לא יאוחר  shikum@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום  שאלות הבהרה תוגשנה למר מתי כספי בדוא"ל 

14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. מהשעה
08:30 ולא  21.6.20 החל מהשעה  מעטפת המכרז תופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים של החברה בתאריך 
יאוחר מהשעה 13:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, 
בכתובת יצחק שדה 40, תל אביב, קומה 4. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה ו/או שלא לכתובת המפורטת, תיפסלנה. 

מציע שיגיש את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתה חזרה.
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות 
במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.


