
 

  

 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 
שירותי עבור החברה ללאספקת מחפרון הזמנה להציע הצעות  2021/05' מס פומבי מכרז

 איכות הסביבה בע"מ
 

לאספקת  להגיש הצעותמציעים מזמינה בזאת "( החברהבע"מ )להלן: " הסביבההחברה לשירותי איכות 
 כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. - ו בפועלממועד אספקת אחריות לתקופה בת שנהומתן  ,מחפרון

לרבות תקופת האחריות, , לה את המחפרוןגוף אחד אשר יספק  עםבהסכם מסגרת החברה מעוניינת להתקשר 
כאשר החברה שומרת על זכותה לפנות למציע הזוכה במהלך השנתיים העוקבות למועד הרכישה, לרכישת 

 .מחפרונים נוספים )זהים או שונים(

, יעניק המציע הליך מסירת המחפרוןעם תום , כאשר חודשים 4חצר המפעל תהא בתוך המחפרון ל אספקת
עם תום תקופת האחריות, יעניק המציע הזוכה, שירותי  חודשים. 12הזוכה לחברה תקופת אחריות בת 

 .כמפורט במסמכי המכרז על נספחיווהכל  .( שנים4)בת ארבע תחזוקה שוטפים לתקופה 

הדרישות והתנאים  כלמציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר אך ורק הצעות למכרז רשאי להגיש 
 :כמפורט להלן המצטברים

o .על המציע להיות יחיד או תאגיד הרשום בישראל על פי דין 
o  המציע הנו היצרן או היבואן הרשמי בישראל מטעם היצרן או סוכנות משנה מטעם היבואן הרשמי של

 ו בהצעתו.המחפרון המוצע על יד
o  המציע מפעיל מוסך שירות פעיל ומלאי חלפים זמין למחפרון, ולחלופין למציע התקשרות ארוכת טווח

 )שלוש שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה( עם מוסך שירות פעיל המחזיק מלאי חלפים זמין למחפרון.
o  השירותים  מחפרונים מהסוג המפורט במפרט 2, לפחות 2021-2018המציע סיפק בכל אחת מהשנים

 )סך הכל שמונה מחפרונים בארבע שנים(.
o  מובהר כי תנאי זה חורג מהוראות התוספת השניה לחוק, וזאת לאור הצרכים של החברה להתקשר

אשר יוכל להעניק לחברה שירותים נלווים בעתיד ובהתאם מבקשת  -עם ספק בעל ניסיון קודם מוכח 
 החברה לבחון פעילות רציפה בשיווק הכלי 

o 1976-המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו. 

את . services.co.il/-https://www.enviro תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: לעיוןחוברת המכרז 
  באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"לסירת פרטי המציע, ניתן לקבל, כנגד מ להגשהחוברת מסמכי החברה 

 michrazim@escil.co.il  :שמו של איש הקשר  ח.פ/ע.מ; שם המציע;בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים
 מספר פקס. מספר טלפון ליצירת קשר; כתובת דוא"ל איש קשר; מטעם המציע;

יעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח המצ
 לא 30.12.21בפורמט וורד, עד ליום   michrazim@escil.co.il בדוא"ל  למר ולדימיר סירוטין דוא"ל בלבד

בצורה זו,  שאלות הבהרה יתקבלו רק. בלת הדוא"ל בהודעה חוזרתיש לוודא את ק 12:00 יאוחר מהשעה
 ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

הצעות שיוגשו  .14:00ולא יאוחר מהשעה  09:00החל מהשעה  9.1.22בתאריך  המועד להגשת ההצעה הינו
 אך ורקאת המסמכים יש להגיש  רנה למציעים.לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחז

  ., ושם בלבד4ת"א קומה  40ברחוב יצחק שדה  בתיבת המכרזים הממוקמת

 הצעה שהיא. כל לקבל  תמחויב החברה אינה

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