
 

  

 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 

להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קליטה הזמנה להציע הצעות   37A/ 2022 מכרז מס'
עבור החברה  וטיפול בקרקע מזוהמת, פסולת יבשה/מעורבת/בניין/חומ"ס, אסבסט ועוד, 

  לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז  "( החברההסביבה בע"מ )להלן: "ברה לשירותי איכות  הח

למתן שירותי קליטה וטיפול בקרקע מזוהמת, פסולת יבשה/מעורבת/בניין/חומ"ס, אסבסט  ,  37A/  2022מס'  

, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  בהתאמה( עבור החברה  ,"השירותים"-"המכרז" ו  )להלן:  ועוד

 המכרז להלן. 

( חודשים, שתחילתה  24תקופת ההתקשרות עם כל אחד מהמציעים הזוכים היא לתקופה של עשרים וארבעה )

( בשלוש  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  רשאית  תהיה  החברה  החברה.  ידי  על  שייקבע  תקופות  3במועד   )

וזאת עם כל מציע  המוארכתתקופת ההתקשרות  חודשים או חלק מהם )להלן: "  12נוספות, כל אחת בת    ,)"

זוכה באופן נפרד ובלתי תלוי. תקופת ההתקשרות תוארך כאמור ללא צורך במתן הודעה מצד החברה, וזאת  

ההתקשרות,   תקופת  תוארך  לא  כי  הזוכה  למציע  החברה  הודיעה  כן  אם  תקופת    30אלא  תום  לפני  ימים 

ההתקשרות, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר    ההתקשרות או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת

 מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת. 

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

 : כמפורט להלן

 המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.  .1

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

המפורט   .3 אחד  חומר  בסוג  לפחות  ולטפל  לקלוט  יכול  החומריםהמציע  א)  –  ברשימת    1(.1מסמך 

החומרים   את  החומרים  רשימת  גבי  על  לסמן  א.  יידרש:  מציע  כל  כי  מובהר,  המכרז.  למסמכי 

יכול הוא  רישיון   שאותם  איזה  מכוח  לפרט  ב.  ולטפל.  לקלוט  הוא  ורשאי  אישור  ו/או  היתר  ו/או 

 רשאי לקלוט ולטפל בכל חומר. ג. לצרף את הרישיון ו/או היתר ו/או אישור להוכחת נימוקיו. 

מבלי לגרוע מהחובה לעמוד ביתר תנאי הסף, כל מציע ייבחר כמציע זוכה אך ורק ביחס לחומרים    .3.1

 שסימן בטבלה, והוכיח כי הוא רשאי לקלוט ולטפל בהם.

אית לדרוש מידע ומסמכים נוספים מכל מציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף  החברה תהיה רש   .3.2

 .זה

ה  לעיוןחוברת המכרז     ביום   /remediation.co.il/he-https://soil  בכתובת:  פרויקט תועלה לאתר האינטרנט של 

לכתובת    להגשה  המכרזחוברת    את  22.06.22 בקשה  שליחת  באמצעות  המציע,  פרטי  מסירת  כנגד  לקבל,  ניתן 

שמו של איש הקשר    ח.פ/ע.מ;  שם המציע;ם הבאים:  בהודעת הבקשה יכללו הפרטי   .shikum@escil.co.il דוא"ל

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

 . כאמור ייחשב כ"מציע רשום"
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משלוח   באמצעות  המכרז  למסמכי  בקשר  הבהרות  לקבלת  בבקשה  המכרזים  ועדת  אל  לפנות  רשאים  המציעים 

בלבד  במכרזExcelבפורמט    shikum@escil.co.il כתובת  ל  דוא"ל  כנדרש  עד  ,  את  .  29.06.22  ליום,  לוודא  יש 

. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל  בהודעה חוזרתקבלת הדוא"ל  

 , לא ייענו. תצורה אחר

מהשעה    06.07.22  בתאריך   הוא   צעותהלהגשת  האחרון  המועד   מהשעה   00:90החל  יאוחר    הצעות   .13:00  ולא 

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

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

 הצעה שהיא.  כל לקבל  ת מחויב החברה אינה

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

 המכרז.  במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות  במסמכי

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ        
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