
 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 

 17/2018מס'  פומבי מכרז
 החברה לשירותי איכות לשכירת סככות בשטחי מפעלהזמנה להציע הצעות 

 הסביבה בע"מ
  
לשכירת סככה הצעות מזמינה בזאת "( החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

, על פי התנאים המפורטים במסמכי בבו/או סככות, המצויה/ות בשטח מפעל החברה בנאות חו
 על נספחיו. המכרז

חודשים למן המועד שייקבע בהודעת  12ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופת שכירות בת 
( תקופות נוספות בנות 4בארבע ) תקופת השכירותלהאריך את החברה. למציע הזוכה תינתן הזכות 

 .( שנות שכירות בסך הכל5של חמש )חודשים כל אחת, וזאת עד לתקופה מקסימאלית  12

במסגרת המכרז יוכל כל מציע להגיש הצעה ביחס לסככה אחת, או יותר, מן הסככות המוצעות 
במסגרת מכרז זה, כאשר מובהר כי הצעת המחיר שבבסיס ההתקשרות עם החברה כוללת את 

אף יזכה, לגבי כל אין מניעה כי מציע יגיש הצעה, ו שכירת שטח הסככה בלבד.דמי השכירות עבור 
 הסככות, ובלבד שהצעת המחיר שיגיש לכל סככה תהא הגבוהה ביותר.

תוכרז כהצעה הזוכה, וזאת ללא קשר  –הצעת המחיר הגבוהה ביותר עבור כל אחת מן הסככות 
להצעה בכל אחת מן הסככות האחרות. בתמורה לשכירת המושכר, ישלם המציע הזוכה דמי 

 על ידו בהצעתו ובהתאם להוראות ההסכם. שכירות שנתיים, כפי שננקבו

בגין כל אחת דמי השכירות השנתיים אותם יוכל המציע להציע במסגרת הצעתו, מובהר בזאת כי, 
שקלים בשנה, לפני מע"מ, וכי לא תתקבלנה הצעות  230,000-מיפחתו לא בנפרד, מן הסככות, 

 הנמוכות מסכום זה.

כנגד תשלום בגין השתתפות בהפקת המכרז בסך של  להגשה ניתן לקבל, מכרזהאת חוברת מסמכי 
במשרדי החברה בפארק  ,או, אביב תל, 40 שדה יצחק' ברחבמשרדי החברה כולל מע"מ,  ₪ 750
 וכנגד מסירת פרטי המציע. -נאות חובב  ,תעשייתי-אקו

במשרדי ההתכנסות תהיה  14:00 בשעה 22.11.2018 סיור בסככות מושא המכרז יתקיים ביום
ומציע אשר לא ישתתף בסיור לא יהיה רשאי  הינה חובה. ההשתתפות בנאות חובבהחברה 

להשתתף במכרז אלא אם כן החליטה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי למחול על קיום תנאי זה. 
החברה תוכל לערוך סיור אחד או יותר ו/או סיורים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים 

 ם, הכל לפי שיקול דעתה.נוספים/אחרי

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

בפורמט וורד,  Michrazim@escil.co.ilלמר משה סדון בדוא"ל  באמצעות משלוח דוא"ל בלבד
 . יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.14:00לא יאוחר מהשעה  28.11.2018עד ליום 

את המסמכים יש להגיש  .13:00-ל 8:00בין השעות  11.12.2018ביום הינו  ההצעהמועד להגשת ה
, תעשייתי-פארק אקובהחברה, הנהלת במשרדי  אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת

הצעות תיפסלנה. ו/או שלא לכתובת המפורטת, לאחר מועד זה  נהוגשת. הצעות שנאות חובב
 ה, תוחזרנה לבעליהן.ה בטרם מועד זנשתוגש

 הצעה שהיא.כל לקבל  תמחויב מובהר בזאת כי החברה אינה

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


