
 

  

 

 
 להתקשרות בהסכם מסגרת לתכנוןהזמנה להציע הצעות  -  A32/2021מס' מסגרת מכרז 

  עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מים שונים, באתר ניהול פסולתהריסה ו

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

 ור החברהעב ים שוניםבאתר ניהול פסולתהריסה ו תכנון למתן שירותי"(, המכרזלהלן: ") A32/202 מס' מסגרת

 .("השירותים" )להלן:

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

 :כמפורט להלן

 .והוא עוסק מורשההוא יחיד  יעהמצ; עוסק מורשהוהוא  כדין בישראל רשוםה אחד וא תאגידההמציע  .1

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו עומד בהוראותהמציע  .2

 פעולות לרבותהריסה והכנת כתבי כמויות, פרויקטים של תכנון  (5)בלפחות חמישה ניסיון למציע  .3

ת וזא, שונים פסולת לסוגי קצה יעדיאומדני עלות והגדרת הכנת , נייהפסולת הריסה והב למחזור

אומדן ההריסה של כל  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, כאשר ( השנים האחרונות5חמש ) במהלך

  ₪. מיליוןחצי היה לפחות  פרויקט

( השנים 5, במהלך חמש )היתרי הריסהפרויקטים בהם טיפל בהוצאת  (5)חמישה בלפחות ניסיון למציע  .4

 .שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות האחרונות

 ;התקשרות עם מנהל פרויקט, כנותן שירות חיצוני למציע ;כעובד שכיר מנהל פרויקט, סיקמע המציע .5

המציע הוא  ;עם תאגיד המעסיק מנהל פרויקט כעובד שכיר או כנותן שירות חיצוני התקשרות למציע

 .יחיד, המשמש כמנהל פרויקט בעצמו

 בכל אחד מתנאי הסף המפורטים להלן:לעמוד  הפרויקט מנהלעל 

 .1958-אדריכל רשום לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח אומהנדס הפרויקט הוא  מנהל .1

הכנת הריסה והכנת כתבי כמויות, ( פרויקטים של תכנון 3בלפחות שלושה )ניסיון הפרויקט  למנהל .2

שקדמו  ( השנים האחרונות5במהלך חמש )וזאת , אומדני עלות והגדרת יעדי קצה לסוגי פסולת שונים

 ₪. מיליוןחצי אומדן ההריסה של כל פרויקט היה לפחות  למועד האחרון להגשת הצעות, כאשר

הסר ספק יובהר, כי במקרה בו המציע הוא יחיד המשמש כמנהל פרויקט בעצמו, עליו להוכיח  למען

 וגם בתנאי סף של מנהל הפרויקט. תנאי סף של המציעבעמידה 

 remediation.co.il-http://www.soilשיקום קרקעות המדינה של  האינטרנטאתר לתועלה  לעיוןחוברת המכרז 

ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה  להגשה המכרזאת חוברת  .12/07/2021 ביום

שמו של  ח.פ/ע.מ; שם המציע;הבקשה יכללו הפרטים הבאים:  בהודעת shikum@escil.co.ilל לכתובת דוא"

מציע אשר העביר  מספר פקס. מספר טלפון ליצירת קשר; כתובת דוא"ל איש קשר; איש הקשר מטעם המציע;

 .את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום"

http://www.soil-remediation.co.il/
mailto:moshe@escil.co.il


 

  

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

 27/07/2021 , עד ליום, כנדרש במכרזבפורמט וורדshikum@escil.co.il  בדוא"ל שמוליק וייס למר דוא"ל בלבד

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

 , לא ייענו.תשיוגשו בכל צורה אחר

 .14:00בשעה   05/08/2021 בתאריך הוא צעותהלהגשת האחרון המועד 

במשרדי  בתיבת המכרזים הממוקמת אך ורקאת המסמכים יש להגיש  הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה.

  .ושם בלבד, תל אביב - 4, קומה 40החברה ברחוב יצחק שדה 

 הצעה שהיא. כל לקבל  תויבמח החברה אינה

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

 המכרז.  במסמכיהמכרז, תגברנה ההוראות המצויות  במסמכי

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ                        
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