
 

  

 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 
הזמנה להציע הצעות לבחינה ולתכנון של שיקום מי התהום  1A27/202מס' פומבי מכרז 

 ים, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ-באתר תעש נוף
 

"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 : ("השירותים" )להלן: "(, למתן השירותים העיקריים הבאיםהמכרז)להלן: " /2021A27בי מס' פומ

 ולמניעת זליגה של מזהמים לים.  לערכי סף שיקבעו, חלופות לשיקום מי התהום באתר בחינת -

 עקרוני של שיקום מי התהום באתר בהתבסס על החלופה שתיבחר על ידי החברה. תכנון -

 

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

 :כמפורט להלן

 .ועוסק מורשה המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל .1

 .1976-ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .2

ים מזהות, בהם נמצאו מבשלושה אתרים לפח ניסיון בתכנון וביצוע חקירות מי תהום בעלהמציע  .3

 מרכיבי דלק.ב רקשזוהמו  , וזאת לא כולל אתריםממקור תעשייתי

 תנאים הבאים:העומדים ב להציג פרויקטיםעל המציע 

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.7בפרויקטים נצבר במהלך שבע ) הניסיון (1)

 .המיםבוצעו תחת פיקוחה של רשות  האתרים חקירות (2)

שזוהמו על ידי  ( פרויקטים של בחינת חלופות לשיקום מי תהום3שלושה )כל הפחות להמציע ביצע  .4

לטיפול במים המזוהמים,  חלופות טכנולוגיות תוהכנת תכנית שיקום, הכולל מקור תעשייתימזהמים מ

 מרכיבי דלק. ב רקשזוהמו  וזאת לא כולל פרויקטים

 תנאים הבאים:העומדים ב להציג פרויקטיםעל המציע 

( השנים שקדמו למועד האחרון 10ת הפרויקטים התחילו והסתיימו במהלך עשר )שלוש (1)

 להגשת הצעות. 

 שלושת הפרויקטים בוצעו תחת פיקוחה של רשות מוסמכת. (2)

תאגיד  תאגיד ישראלי או , על ניסיונו שלחלקי או מלא באופן, המציע יכול להסתמך, זהלעניין תנאי סף 

כלפי המציע  תאגיד בעל הניסיוןפוף להצגת התחייבות של ה"(, וזאת בכתאגיד בעל ניסיוןזר )"

 .והחברה

 .2020-2018בכל אחת מהשנים  ₪ן מיליו 2בגובה של למציע מחזור הכנסות  .5

 :העומדים בתנאי הסף הבאיםאנשי צוות  למציע .6



 

  

 )במציע( מנהל פרויקט

שזוהמו על ידי שיקום מי תהום בחינת חלופות לשל לכל הפחות מנהל הפרויקט ניהל פרויקט אחד  .7

( השנים שקדמו 7, וזאת במהלך שבע )הכנת תכנית שיקום שאושרה ע"י רשות המיםמקור תעשייתי ו

 למועד האחרון להגשת הצעות.

, או מדעי הקרקע והמים למנהל הפרויקט תואר ראשון ותואר שני בתחום ההנדסה או מדעי הטבע .8

 .ממוסד אקדמי

 מציע או קשור עם המציע()ב מומחה בתחום טכנולוגיות לטיפול במים

כל  מק"ש 20לטיפול במים בספיקה של לפחות  ניםהמומחה נתן שירותי ייעוץ ותכנון של הקמת מתק .9

( 10במהלך עשר ) לפחות ( פרויקטים3, וזאת במסגרת שלושה )אחד ובלפחות שתי טכנולוגיות שונות

יובהר כי במקרה של טיפול בחלק מהזרם ומיהולו,  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

 מק"ש. 20הספיקה של הזרם המטופל הייתה לפחות 

 למומחה תואר ראשון בתחום ההנדסה או מדעי הטבע או קרקע ומים, ממוסד אקדמי. .10

התאגיד בעל המציע או לעניין תנאי סף זה, המציע יכול להסתמך על ניסיונו של מומחה שהוא עובד של 

התאגיד בעל הניסיון, וזאת בכפוף להצגת התחייבות של המציע או שהתקשר עם מומחה או  ;הניסיון

 .התאגיד בעל הניסיון, המציע והחברההמציע או המומחה כלפי 

 של זרימה והסעת מזהמים במי תהום )במציע או קשור עם המציע( בתחום מודליםמומחה 

 25 לפחות קור תעשייתי בסדר גודל אזורי שלהמומחה ביצע מודל נומרי של זרימה והסעת מזהמים ממ .11

( השנים שקדמו למועד האחרון 7) שבעבמהלך  לפחות פרויקט אחד , וזאת במסגרתבישראל קמ"ר

 להגשת הצעות.

 למומחה תואר ראשון ותואר שני בתחום ההנדסה או מדעי הטבע או קרקע ומים, ממוסד אקדמי. .12

של התאגיד  של המציע או שהוא עובדו, יסיונו של מומחהלעניין תנאי סף זה, המציע יכול להסתמך על נ

להצגת התחייבות של התאגיד בעל הניסיון, וזאת בכפוף המציע או או שהתקשר עם  ;בעל הניסיון

 .התאגיד בעל הניסיון, המציע והחברההמציע או המומחה כלפי 

 

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

 ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל להגשה המכרז

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

מציע אשר העביר את פרטיו כאמור  מספר פקס. 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 

יש . 25.04.21 , עד ליום, כנדרש במכרזבפורמט וורד shikum@escil.co.il בדוא"ל פימתי כס למר דוא"ל בלבד

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

https://soil-remediation.co.il/
mailto:.shikum@escil.co.il


 

  

 , לא ייענו.תשיוגשו בכל צורה אחר

את המסמכים יש  שו לאחר מועד זה תיפסלנה.הצעות שיוג 24.05.21 בתאריך הוא צעותהלהגשת האחרון המועד 

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

 . בלבד

 הצעה שהיא. כל לקבל  תמחויב החברה אינה

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

 המכרז.  במסמכיהמכרז, תגברנה ההוראות המצויות  במסמכי

 

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ       


