
 

  

 

 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 
 לביצוע מסגרת םלהתקשרות בהסכ להציע הצעותהזמנה  1022/33Aמס' סגרת ממכרז 

 עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ,ים שוניםבאתר פסולת הריסה ופינוי

ת מכרז רגסמב ם להגיש הצעותיעימצ ה בזאתמזמינ "(החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

ה זו מודע .ור החברהעב ים שוניםבאתר פסולת הריסה ופינוי לביצוע, "(המכרזן: "להל 1022/33A 'מס מסגרת

 .10.202113.מה ביום קודמת שפורסה ת המכרזמודעאת טלת מב

 טבריםמצה םות והתנאיהדריש כלקיים אחר מועד הגשת ההצעות מלמכרז מציע אשר בשאי להגיש הצעות ר .1

 :כמפורט להלן

 .ועוסק מורשה כדין בישראל םרשוהוא תאגיד המציע  .1.1

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו עומד בהוראותהמציע  .1.2

נות רישום תק ועל פי, 1968-תשכ"ט ,חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות על פיהמציע רשום  .1.3

 , בפנקס1993-תשנ"ג(, דות הנדסה בנאיות )קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנהוקבלנים לעב

 .200 או 100 ראשי ענףסיווג  תחתם הקבלני

תקנות רישום קבלנים לעבודות על פי לפחות,  3-המציע רשאי לבצע עבודות בהיקף כספי לפי סיווג ג .1.4

 .1988-הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח

ת ודועב עות קבלני משנה(מצבאביצע )בעצמו או  בהםפרויקטים  (3)שלושה  בלפחותלמציע ניסיון  .1.5

( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון 5פירוק ופינוי אסבסט, שהתחילו והסתיימו במהלך חמש )

 .₪ 250,000לפחות היה עבודות פירוק ופינוי האסבסט להגשת הצעות, כאשר אומדן ביצוע 

ת הריסלני משנה( )בעצמו או באמצעות קב בהם ביצע( פרויקטים 3)שלושה לפחות בניסיון למציע  .1.6

השנים האחרונות שקדמו  (5) חמש במהלך שהתחילו והסתיימו ,שונים מסוגים פסולת וים ופינמבני

  .₪ מיליון חצי לפחותפרויקט היה אומדן ביצוע של כל  , כאשרלמועד האחרון להגשת הצעות

 חיצוני שירות כנותן, פרויקט מנהלהתקשרות עם  למציע או שכיר כעובד ,פרויקט מנהל מעסיק מציעה .1.7

 .או כנותן שירות חיצוני כעובד שכיר פרויקט מנהלהמעסיק  תאגיד עםהתקשרות  יעלמצ או

 להלן: הסף המפורטים בכל אחד מתנאילעמוד  הפרויקט מנהלעל  .2

 ענף, תחת או במרשם ההנדסאים והטכנאים והאדריכליםרשום בפנקס המהנדסים  מנהל הפרויקט .2.1

 .אזרחית הנדסה

מועד האחרון בתקף  ענף הנדסה אזרחיתתחת  הנדסאי ישיוןאו ר סעל רישיון מהנדמנהל הפרויקט ב .2.2

 .ההצעותלהגשת 



 

  

פסולת  ת מבנים ופינויהריסשל ביצוע  בהם ניהל( פרויקטים 2)שני בלפחות ניסיון למנהל הפרויקט  .2.3

ת ( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגש5במהלך חמש )שהתחילו והסתיימו , שונים מסוגים

 ₪. מיליון חצי לפחותהיה ל כל פרויקט ביצוע שאומדן  הצעות, כאשר

המציע לא יהא רשאי להחליף מנהל פרויקט, אלא במקרים מיוחדים, ובאישור מוקדם ומראש של 

פרויקט ללא אישור של החברה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע החברה. החלפת מנהל 

 את זכייתו במכרז.הזוכה, ותקנה לחברה את הזכות לבטל את ההתקשרות עמו ו

שתהיה לטובת החברה, ₪  40,000 סךבנקאית אוטונומית מאת בנק בישראל, על המציע יצרף להצעתו ערבות  .3

 .10.1.22וקף עד ליום בת

הזמנה להציע הצעות  - א'A32/2021 מס' מסגרתמכרז החברה פרסמה  24.8.21יום ביובהר, כי  .4

עבור החברה לשירותי איכות ים שונים, באתר לתניהול פסוהריסה ו להתקשרות בהסכם מסגרת לתכנון

 מנהלי הפרויקטים מטעמםו וןהתכנבמכרז ים הזוכ יםהמציע "(.)להלן: "מכרז התכנון הסביבה בע"מ

וכן כל "גוף קשור" עמם או גוף שיהיה מצוי בניגוד בין עניינו בהם ובין עניין החברה במכרז , במכרז התכנון

 .זהחלק במכרז  ולקחת להשתתף םרשאי ולא יהי - התכנון

ת חתימחודשים, שתחילתה במועד  12לתקופה של  היאתקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת  .5

( 3) שלושבההתקשרות רה תהיה רשאית להאריך את תקופת . החב'דמסמך  –הצדדים על הסכם ההתקשרות 

  .ובלתי תלויאופן נפרד עם כל ספק מסגרת ב -חודשים או חלק מהם  12נוספות, כל אחת בת  תקופות

 remediation.co.il-.soilhttp://wwwשיקום קרקעות המדינה של לאתר האינטרנט  התעל לעיוןוברת המכרז ח

 הרטי המציע, באמצעות שליחת בקשרת פלקבל, כנגד מסיניתן  להגשה המכרזחוברת  את .21.2010.14 ביום

 ע;המצי שםהפרטים הבאים: ללו כבקשה יבהודעת ה . shikum@escil.co.ilל"לכתובת דוא לרישום למכרז

 ר פקס.מספ מספר טלפון ליצירת קשר; ש קשר;כתובת דוא"ל אי ל איש הקשר מטעם המציע;מו שש ע.מ;/ח.פ

ייחשב כ"מציע שה", גרישום את "מסמכי המכרז להוקיבל כמענה לבקשה לעביר את פרטיו כאמור מציע אשר ה

 .רשום"

 חת משלוצעומהמכרז באמכי סשר למלקבלת הבהרות בקבקשה בועדת המכרזים המציעים רשאים לפנות אל 

פורמט בקשות ו/או שאלות ההבהרה יש להעביר על גבי את  .shikum@escil.co.il "להדוא לכתובת "ל בלבדדוא

"ל קבלת הדוא דא אתיש לווקשות ת הבליחש לאחר. 14:00ולא יאוחר מהשעה  ,27.10.2021 ד ליוםעזאת , וורד

 , לאתשיוגשו בכל צורה אחראו שאלות /ו ניתפובצורה זו, ושאלות טל שאלות הבהרה יתקבלו רק. בהודעה חוזרת

 ייענו.

הצעות  .0041: ולא יאוחר מהשעה 9:00החל מהשעה  202111.7. בתאריך הוא צעותההגשת להאחרון המועד 

ה רחבדי השרבמ הממוקמת כרזיםבתיבת המ ורקאך ש המסמכים יש להגיאת  .פסלנהזה תי שיוגשו לאחר מועד

  .ושם בלבד, באבי תל - 4מה , קו40ברחוב יצחק שדה 

 הצעה שהיא. כל קבל ל תמחויב החברה אינה

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

  ז.המכר במסמכית מצויוגברנה ההוראות ה, תרזהמכ מסמכיב

 ברה לשירותי איכות הסביבה בע"מהח         

http://www.soil-remediation.co.il/

