
 

  

 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 
במתחם  בקרקע מזוהמת InSituלטיפול זמנה להציע הצעות ה A23/2021מס' פומבי מכרז 

 בסיס הדלק באשדוד עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 מכרז"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "
בסיס הדלק באשדוד עבור במתחם  בקרקע מזוהמת InSituלטיפול "(, המכרז)להלן: " A23/2021מס' י פומב

 .("השירותים" )להלן: החברה

חודשים ממועד קבלת צו תחילת  (52) חמישים ושניים עד לתהא לתקופה שלביצוע השירותים ההתקשרות 

 .העבודה

ות והתנאים המצטברים ות מקיים אחר כל הדרישרשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצע

 .כמפורט להלן

( ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע JVיובהר, למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )

או עובד או מועסק או  ארגוןעצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל 

ע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת בעלים של המצי

 במסמכי המכרז. ואלו התנאים:

 .ועוסק מורשה ישראלתאגיד רשום כדין במדינת  הנוהמציע  .1

שהסתיימו בהצלחה  טיפול בקרקעות מזוהמותשל  לפחות פרויקטים( 2של שני )ביצוע ניסיון בהמציע בעל  .2

שכל אחד , השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות( 10) עשר, במהלך גנת הסביבההמשרד להוקיבלו אישור 

 )לפני מע"מ(; ₪ 700,000היה בהיקף כספי של לפחות  מהפרויקטים

 - לחלופין

מתקנים תעשייתיים  (2השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות שני )( 10) עשרהמציע הקים ותפעל במהלך 

וכל  ,לפחות)לפני מע"מ(  ₪מיליון  2 עמדה עללות הקמתו של כל אחד מהם שע ,בישראלתהליכיים לפחות 

 .אחד מהם תופעל על ידי המציע לתקופה של שנה אחת לפחות ברציפות

למען הסר ספק לא ניתן לשלב בין שני התנאים החלופיים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, ועל המציע 

 .לעמוד באחת מן החלופות במלואה

י המציע בטכנולוגיה המוצעת על יד InSituבשיקום לפחות פרויקטים  (3בביצוע שלושה )ן ניסיולמציע  .3

, ושניים שנים האחרונותה (10מהלך עשר )הסתיימו בהצלחה ב, כאשר כל הפרויקטים בתווך הלא רווי

חלופה על ידי המציע למכרז זה )להלן: " שיקום זיהום מרכיבי דלק בטכנולוגיה המוצעתמתוכם עסקו ב

1 .)" 



 

  

 - לחלופין

פרויקטים  (3בביצוע שלושה ) "(החברה בעלת הניסיון)להלן: " ניסיוןבעלת עם חברה  תקשרולמציע הת

, כאשר כל הפרויקטים בתווך הלא רוויי המציע בטכנולוגיה המוצעת על יד InSituבשיקום לפחות 

שיקום זיהום מרכיבי דלק , ושניים מתוכם עסקו בשנים האחרונותה (10מהלך עשר )הסתיימו בהצלחה ב

 "(.2חלופה על ידי המציע למכרז זה )להלן: " בטכנולוגיה המוצעת

מובהר בזאת כי "הסתיימו בהצלחה" משמעו פרויקטים אשר הסתיימו על ידי החברה ואושרו על ידי 

 הרלוונטי. הגוף

)לא  2019-ו 2018, 2017לפחות בכל אחת מהשנים  ₪ 2,000,000המציע הנו בעל מחזור הכנסות שנתי של  .4

 כולל מע"מ( בנפרד. 

 .1976-ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5

את  .remediation.co.il-http://www.soil תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: לעיוןחוברת המכרז 

 לדוא"ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת  גשהלה המכרזחוברת 

.shikum@escil.co.il  :שמו של איש הקשר מטעם  ח.פ/ע.מ; שם המציע;בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים

מציע אשר העביר את פרטיו כאמור  ספר פקס.מ מספר טלפון ליצירת קשר; כתובת דוא"ל איש קשר; המציע;

 .ייחשב כ"מציע רשום"

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח 

 . 16:00לא יאוחר מהשעה  26.05.21  , עד ליום, כנדרש במכרזWordבקובץ   shikum@escil.co.ilדוא"לב

בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות  שאלות הבהרה יתקבלו רק. לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת יש

 תיענינה. , לא תשיוגשו בכל צורה אחר

את המסמכים  לאחר מועד זה תיפסלנה.תוגשנה הצעות ש .23.06.21 בתאריך הוא צעותהלהגשת האחרון המועד 

ושם , תל אביב - 4, קומה 40במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה  בתיבת המכרזים הממוקמת אך ורקיש להגיש 

 . 3008: – 3013:בין השעות  בלבד

 הצעה שהיא. כל לקבל  תמחויב החברה אינה

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

 המכרז.  במסמכירז, תגברנה ההוראות המצויות המכ במסמכי

 
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ                        
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