
 

  

 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 

 A31/2021פומבי מס'  מכרז
הזמנה להציע הצעות למתן  שירותי תכנון שיקום מטמנת רתמים ומטמנת א.א. 

 אשדוד עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

לתכנון שיקום  מזמינה בזאת הצעות"( החברהבע"מ )להלן: " הסביבההחברה לשירותי איכות 
"(, וזאת על פי התנאים העבודות)להלן: " ם ולתכנון שיקום מטמנת א.א. אשדודמטמנת רתמי

 כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. , המפורטים במסמכי המכרז להלן

חודשים ממועד קבלת צו  12ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של  –תקופת ההתקשרות 
א רשאית להאריך תקופה זו בתקופות החברה תהעבודה )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. תחילת ה

חודשים במהלכם יסיים המציע הזוכה את מתן  48נוספות עד לתקופת התקשרות מקסימאלית של 
 השירותים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות 
 מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן.

לחוק חובת  חורגים מן התוספת השנייהתנאי הסף שנקבעו חלק מה מבקשת להבהיר כי החבר
 יסיון ומומחיות מיוחדים. זאת כיוון שמדובר בשירותי ייעוץ המצריכים ידע, נהמכרזים ו

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

תן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות להתקיים במציע עצמו ולא ני
בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם 

 ואלו התנאים: כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז.

( 10של עשרה )המציע הינו חברת תכנון בעלת ניסיון קודם בתכנון ו/או ביצוע  .1
 השנים האחרונות, בתחום איכות הסביבה.  5פרויקטים לפחות, במהלך 

הנדסה על תואר במהנדס בהיועץ המוצע מטעם המציע למתן השירותים הנו  .2
ובעל ניסיון בתחום תכנון ו/או ביצוע פרויקטים של אזרחית ו/או הנדסת סביבה, 

 ( שנים לפחות.10עשר )

ן השירותים, או יועץ אחר איתו התקשר המציע, היועץ המוצע מטעם המציע למת .3
( 2של שתי )בתכנון שיקום הנו בעל ניסיון מוכח במהלך עשר השנים האחרונות 

 , כאשר:"Cappingבשיטת "פסולת מעורבת לפחות, מטמנות 

כלל התמודדות עם גזי מטמנה וטיפול של שתי המטמנות  התכנון .1
פסולת עם  כאשר כל מטמנה בנפרד הנה מטמנהבתשטיפים, 

 מ"ק ומעלה.  100,000 שלנפח במעורבת 

התכנון ו/או הביצוע של שתי המטמנות אושר/ו על ידי הגורם  .2
  הרגולטורי )בארץ או בחו"ל(.

היועץ המוצע מטעם המציע למתן השירותים, או יועץ אחר איתו התקשר המציע,  .4
מטמנת של בתכנון שיקום הנו בעל ניסיון מוכח במהלך עשר השנים האחרונות 



 

  

בה התבצעה הטמנה של פסולות חומרים מסוכנים אשר לפחות  חומ"ס אחת
  ת נדיפים גבוהה יחסית.ותכול והכיל

-ו 3, 2מובהר כי אין מניעה להציג את אותו יועץ לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 
4. 

המציע הנו בעל מחזור הכנסות הנובע ממתן שירותי תכנון ופיקוח בהיקף של  .5
 )בנפרד(. 2019-ו 2018, 2017)לפני מע"מ( בכל אחת מן השנים  ש"ח 2,000,000

 המציע בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .6

המציע והיועצים המוצעים מטעמו לא הורשעו במהלך השנתיים האחרונות  .7
בעבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או 

בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או בעבירה הקשורה  בעבירות מירמה ו/או
, ו/או בחוקים ו/או הוראות דין שעניינם 1984-בחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד

ו/או בעבירות על חוק  הגנת הסביבה ו/או איכות הסביבה, או בעבירות מירמה
 ההגבלים העסקיים.

טי המציע, באמצעות שליחת בקשה את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פר
, ח.פ/ע.מ, שמו של שם המציע בהודעת הבקשה יש לכלול: shikum@escil.co.ilלכתובת דוא"ל 

 מספר פקס.איש הקשר מטעם המציע, כתובת דוא"ל איש קשר, מספר טלפון ליצירת קשר, 

 remediation.co.il-www.soil האינטרנט של החברה בכתובת:חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר 
המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי 

 .דוא"לב שיקבלומסמכים 

 , עד ליוםבפורמט וורד shikum@escil.co.ilבדוא"ל   מתי כספילמר  שאלות הבהרה תוגשנה 
 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. . 12:00לא יאוחר מהשעה  22/03/2021

, תל 40ברחוב יצחק שדה מעטפת המכרז תופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים של החברה 
לאחר מועד  נהוגשתהצעות ש. 13:00-08:00ין השעות ב 2021/40/18בתאריך  ,ושם בלבד ,אביב

מציע שיגיש את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן תיפסלנה. ו/או שלא לכתובת המפורטת, זה 
 לקחתה חזרה.

 הצעה שהיא. כל המזמין אינו מחויב לקבל 

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