
 

  

 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 

להתקשרות בהסכם מסגרת להציע הצעות הזמנה  - 2020/24Aמס'  פומבי מכרז
ביעדי קצה  קרקע מזוהמת, פסולת בנין, אסבסט וכיוצ"ב למתן שירותי קליטת

 הסביבה בע"מ עבור החברה לשירותי איכותוטיפול בהן 
 בדבר עדכון תנאי סף 4מספר הודעה 

  
מבקשת להודיע בזאת על השינויים  "(החברהבע"מ )להלן: " הסביבהרותי איכות החברה לשי

 הבאים בקשר עם המכרז שבנדון:

 לתנאי המכרז יעודכן לנוסח הבא: 3.2תנאי הסף  .1

 "המציע, או האתר בו פועל המציע, עונה על אחד או יותר מן התנאים הבאים:

-סקים )עסקים טעוני רישוי( התשנ"ההנו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי ע)א( 
אשפה  - 1.5מים ופסולת, סעיף  - 5ו' טיפול בפסולת חומ"ס או קבוצה  10.10, סעיף 1995

 ;2013-ופסולת או לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג

הנו בעל עסק ברישיון, אשר בשנתיים האחרונות התקבלו לפחות שני היתרים מאת  )ב(
 1990-)סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א רתו בתקנות רישוי עסקיםמנהל כהגד

ל קרקע מזוהמת לטיפול באתר )ב( לתקנות אלו המאשרים העברה ש2בהתאם לתקנה 
 .המציע

החברה מבקשת א שנוסחו כדלקמן: "2.5סעיף  וסףתוילתנאי המכרז  2.5לאחר סעיף  .2
תיעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מזוהמת לטיפול באתר קצה  להבהיר כי העברת קרקע

-)סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א )ב( לתקנות רישוי עסקים2מנהל לפי תקנה 
המאשר את העברתה לטיפול באתר הקצה שייבחר במסגרת הפנייה הפרטנית. לא  1990

התקבל אישור כאמור תועבר הזכייה למציע הבא בתור עד לקבלת אישור מנהל כנדרש על 
 ."פי דין

החברה מבקשת להבהיר כי העברת : ")א( להסכם שנוסחו3.4יתווסף סעיף  3.4לאחר סעיף  .3
מזוהמת לטיפול באתר קצה תיעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מנהל בהתאם  קרקע

 1990 -)סילוק פסולת חומרים מסוכנים( , התשנ"א )ב( לתקנות רישוי עסקים2לתקנה 
יבחר במסגרת הפנייה הפרטנית. לא התקבל המאשר את העברתה לטיפול באתר הקצה שי

 "אישור כאמור תועבר הזכייה למציע הבא בתור עד לקבלת אישור מנהל כנדרש על פי דין

, 3, אשר בהתאם לקבוע במסמך הבהרות מספר אין שינוי במועד ההגשהלמען הסר ספק,  .4
  .13:00ועד השעה  08:30, החל מהשעה 14.7.2020יחול ביום 

פקד במסירה אישית בתיבת המכרזים של החברה, את המסמכים יש מעטפת המכרז תו

להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, בכתובת יצחק 

. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תיפסלנה. מציע שיגיש את 4, תל אביב, קומה 40שדה 

 .הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתה חזרה

 יוותרו ללא שינוי.יתר תנאי המכרז  .5

     בכבוד רב,                       
 רותי איכות הסביבהיהחברה לש     


