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 A24/2020פומבי מס' מסגרת  מכרז
 

קרקע מזוהמת,  למתן שירותי קליטתציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לההזמנה 
 פסולת בנין, אסבסט וכיוצ"ב ביעדי קצה וטיפול בהן עבור החברה לשירותי איכות

 הסביבה בע"מ
 

 ובקשותמענה לשאלות  - 2מסמך הבהרות מספר 
מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  ובקשותמסמך מענה לשאלות  .1

 בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

 .בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחושאין להן התייחסות וככל שישנן בקשות 

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי. .3

 

 

 

סעיף  מס"ד
 במכרז

 תשובה נוסח השאלה

1 3.2 

למסמכי המכרז,  3.2ף נבקשכם לתקן את סעי
 – כך שמציע יוכלבהתאמה,  4.4ואת סעיף 

להיות  –כחלופה לרישיון התקף לניהול עסק 
היתר הפליטה לאוויר המאפשר קליטת בעל 

 קרקעות מזוהמות 

 המעודכן: 3.2הבקשה מתקבלת, להלן נוסח סעיף 
 

רישיון  המציע, או האתר בו פועל המציע, הנו בעל 3.2
עסקים טעוני ) תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים

 סעיף ,1995 -התשנ"ה (רישוי
מים  – 5חומ"ס או קבוצה  ו' טיפול בפסולת 10.10

רישיון  הנו בעל או אשפה ופסולת – 5.1ופסולת, סעיף 
טעוני  עסקים)תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים 

בפסולת  ו' טיפול 10.10,סעיף  2013-תשע"ג (רישוי
אשפה  – 5.1 מים ופסולת, סעיף – 5חומ"ס או קבוצה 

לטיפול בקרקע  ופסולת ו/או אישור מנהל רוחבי
של המשרד להגנת היתר פליטה  הנו בעל או מזוהמת

 .קרקעות מזוהמות קליטתהסביבה המאפשר 

2 3.2 

, (1) של המענה לשאלות ההבהרה 1בסעיף 
של  3.2בוצע שינוי בתנאי הסף שבסעיף 

 המכרז. 
בהפניה  טעות סופרלהבנתנו  אגב השינוי, נפלה

למספר הסעיף הרלבנטי בצו רישוי עסקים 
באופן שסדר  2013ובצו רישוי עסקים  1995

הספרות במספר הסעיף התהפך, כך שבמקום 
אשפה  - 5.1סעיף  מים ופסולת, - 5"קבוצה 

מים  - 5ופסולת" נרשם בטעות "קבוצה 
 אשפה ופסולת". - 1.5, סעיף ופסולת

 5.1עיף לסנודה על הבהרתכם כי הכוונה היא 
 בצווי רישוי עסקים הנ"ל.

 ההבהרה מתקבלת.

 החברה לשירותי איכות הסביבה


