
 

  

 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 
למתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים הזמנה להציע הצעות  2021/51' מס פומבי מכרז

 שירותי איכות הסביבה בע"מעבור החברה לבארץ ובחו"ל 
 

שירותי למתן  להגיש הצעותמציעים מזמינה בזאת "( החברהבע"מ )להלן: " הסביבההחברה לשירותי איכות 
 כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. - וזאת כהתקשרות מסגרת בארץ ובחו"ללמות ואירועים הפקת השת

( ספקים, שיקבלו את הציונים המשוקללים 3עד שלושה ) עםבהסכם מסגרת החברה מעוניינת להתקשר 
 הגבוהים ביותר בהתאם לאמות המידה הקבועות במסמכי המכרז.

לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ם. חודשי 24של הינה לתקופה  תקופת ההתקשרות
, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא או חלק ממנה , כל אחת של שנה אחתנוספיםחודשים  12-בההתקשרות

 שנים. על שלושתעלה 

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

o  20סיפק המציע שירותי הפקת נופש לארגונים בכמות מצטברת של לפחות  2017-2021במהלך השנים 
עובדים מטעם  40הפקות נופש/טיולים בחו"ל/הפקת אירוע חברה, כאשר בכל הפקה כאמור  השתתפו 

 לפחות )לפני מע"מ(.₪ אלף  85הארגון המזמין לפחות ושולם תמורתה למציע סכום של 
o ( מיליון 2לא פחת משני ) 2021, 2020, 2019, 2018, 2017ר ההכנסות של המציע בשנים ממוצע מחזו ₪

 )לא כולל מע"מ(. 
o ( עובדים.3מעביד לפחות שלושה )-המציע מעסיק באופן ישיר ביחסי עובד 
o  המפיק הראשי או ראש הצוות המוצע על ידי המציע לצורך ניהול מתן השירותים לחברה הנו בעל

חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות במתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים ניסיון במהלך 
 עובדים. 100-בארץ ו/או בחו"ל לחמישה ארגונים שכל אחד מהם מונה למעלה מ

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"לניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע,  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;

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח 
יאוחר  לא 30.12.21בפורמט וורד, עד ליום   michrazim@escil.co.il בדוא"ל  נעמה אדרתלגב'  "ל בלבדדוא

בצורה זו, ושאלות  שאלות הבהרה יתקבלו רק. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת 12:00 מהשעה
 ל צורה אחרה, לא ייענו.טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכ

הצעות שיוגשו  .14:00ולא יאוחר מהשעה  0090:החל מהשעה  9.1.22בתאריך  הינו ההצעההמועד להגשת 
 אך ורקאת המסמכים יש להגיש  לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים.

  .ושם בלבד, 4ת"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.  במסמכיהמכרז, תגברנה ההוראות המצויות  במסמכיהמצויות 
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