
 

לשכירת סככות ושטחי אחסון בחצרי החברה לשירותי איכות למתווה בנוגע ( RFIבקשה לקבלת מידע )
 הסביבה בע"מ בפארק נאות חובב

המוחזקת במלואה חברה ממשלתית הינה  ("החברהבע"מ )להלן: "לשירותי איכות הסביבה החברה  .1
 ."(המפעל, ומפעלה נמצא בפארק נאות חובב )להלן: "על ידי מדינת ישראל

"(, הסככותבשטח המפעל נמצאים שטחי אחסון וסככות בגדלים שונים ובמיקומים שונים )להלן: " .2
 והחברה שוקלת בימים אלה את אופן נצילות השטחים והשימוש העתידי בהם.

כנספח מצורף , וכן תשריט ובו פירוט של שטחי הסככות, היקפן ומיקומן כנספח א'למסמך זה מצורף  .3
 .מידע לגבי יעוד הקרקע ב'

במסגרת הליך זה מבקשת החברה לקבל הצעות לסוגי הפעילויות ו/או השימושים אשר יכולים  .4
בין אם באמצעות השכרת שטחי הסככות לצדדים  – הקייםלהתבצע בסככות בהתאם לייעוד הקרקע 

 ובין אם ליישום במשותף בין החברה לבין צד שלישי ,, בין אם לצורך ביצוע עצמי של החברהשלישיים
ו לכולן, או הצעות יצוין כי ניתן להציע הצעות הנוגעות לחלק מן הסככות א .באמצעות מיזם משותף

 אולם החברה מבקשת כי סוגי הפעילויות ו/או השימוש שיוצעו בין סככות מסוימות הנוגעות לשילוב
לפי  –( דונם 5על ידי המשיבים יכללו התייחסות לשטח מקסימאלי של חמש סככות או עד חמישה )

 .מבניהם הנמוך

תקופות אופציה של שנה, כך ( 5חמש ) שנים בצירוף (5) חמש את ההצעות יש להגיש לתקופת זמן של .5
 .שנים( 10עשר ) שבסה"כ הפעילות תתאפשר לפרק זמן כולל של

או ו/חיצוני  – /ותהנצילות שיוצע על ידי המשיבים יכלול שינוי מבני של הסככה אין מניעה כי אופן .6
 פנימי, ובלבד שיעמוד בהוראות הדין ויעמוד בייעוד הקרקע.

צד שלישי שימוש או הפעלה באמצעות החברה מבקשת להבהיר כי באם מדובר על הצעה הכוללת  .7
יידרש אותו צד שלישי לבצע הפרדת חצרים, ולכן מתבקשת  –לצורך ביצוע מיזם או פרויקט מסוים 

 שטחי המפעליתר התייחסות גם לנקודה זו בכל הנוגע להפרדת התשתיות ו/או שטחי הסככות מ
 .שבשימוש החברה

 הנדרש בפירוט ככל הניתן המידע .8

גיבוש ב לחברהאשר יש בו כדי לסייע  ,מידע המצוי ברשותם החברההמעוניינים להביא בפני  משיבים
, מתבקשים להעביר את הפרטים השימוש ו/או הפעילות בסככותמסמכי המכרז ו/או בגיבוש מתווה 

 הבאים :

 .פרטים על הגוף מגיש המידע .8.1

 .מגיש המידע לגוףשיש  ,ם לפרויקטמשאבים הרלוונטייהניסיון והיכולת, הפירוט הידע,  .8.2

 סוגי הפעילויות ו/או השימושים אשר יכולים להתבצע בסככות. .8.3

 הצרכים הפיזיים הנדרשים לצורך הפעלת הסככות על פי הפעילויות/השימושים המוצעים .8.4

 .ועלויות משוערות חיצוני ו/או פנימי –לרבות שינוי מבני של הסככות 

 שכירות, ביצוע מיזם משותף וכו'. –שיטת העמדת הסככות לצד שלישי  .8.5

 צורך בביצוע תשתיות, לרבות העל ידי הגוף מגיש המידע המומלצתהסככה  תפעולשיטת  .8.6
  .והפרדת חצרים

 המוצעת.השימוש ו/או הפעילות פירוט בדבר תקופת  .8.7

 הצעות למתווה התמורה לחברה בגין השימוש בסככות. .8.8
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, לרבות הצעות ופיתוחים חדשניים היכולים לבוא לידי ביטוי במסגרת רלוונטי נוסף מידע כל .8.9
 .לשימוש או פעילות מוצעת הסככותהעמדת הליך 

 דרכי מסירת המידעהמענה  .9

מוזמן לעשות כן באמצעות העברת  ,לעיל 8כל אדם או גוף המעוניין לספק מידע כאמור בסעיף  .9.1
 . 10:00בשעה  2019/1291/וזאת עד ליום  michrazim@escil.co.il למייל שכתובתו : המסמכים 

המידע על מנת לקבל הצגה מפורטת מגישי ית להזמין את לפי שיקול דעתה תהא רשא החברה .9.2
של המלצות מגיש המידע, בין בדרך של מצגת, ובין בדרך של שאלות ותשובות, והיא תהא 

ביצוע פגישות  החברהכן תשקול  רשאית לעשות זאת עם מספר גופים צוותא חדא או בנפרד.
 הגוץ מוסר המידע לשם התרשמות. ה או במשרדיוראיונות במשרדי

  באתר  סיור .10

יתאפשר קיום סיור   RFIה -ההגשת  עבורבחינת תנאי השטח הקיימים והאזור המוצע לצורך  .10.1
 למעוניינים בכך 

, מוזמנים ליצור קשר עם מר משה בסככות ושטחי האחסון מציעים אשר מעוניינים בקיום סיור .10.2
. על הבקשה 0010:לא יאוחר מהשעה  2019/12/12, עד ליום  moshe@escil.co.il סדון בדוא"ל

 לכלול את שם החברה ומספר טלפון לתיאום. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

 כללי .11

 ואין בה כדי לחייב בעריכתמובהר ומודגש בזה, כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות  .11.1
כולן או חלקן או בכלל, ואין  –או יציאה להליך תחרותי כלשהו לגבי הסככות  כלשהו מכרז

 . בצירוף התשריט כדי לחייב את החברה

החלטותיה, לרבות בשאלה  בקשר לגיבושלחברה שיסייע קבלת מידע לצורך  נהימטרת הפניה ה
אם כן, באילו תנאים, אך אין בתוכן הפניה ו/או במענים שתקבל או לא אם לצאת במכרז, ו

ם וככל שינוהל הליך מכרזי בעתיד, אכדי לחייבה בנושאים אלו או בכלל, ו ,החברהתקבל 
את הזכות להוסיף דרישות, תנאים ומידע, והכול על פי שיקול דעתה החברה שומרת לעצמה 

 הבלעדי. 

שומרת על הזכות לפנות בשאלת הבהרה או בפנייה  החברהמבלי לגרוע מהאמור במסמך זה,  .11.2
 לקבלת כל מידע ו/או כל נתון למשיבים לפנייה זו, כולם או חלקם וכן לכל גורם אחר. 

אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי  .11.3
/או יתרון למשיבים לה מכל מין מהמשיבים לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו

 תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי. והחברהוסוג, 

אין במענים שיוגשו כדי לחייב את החברה, ובאם יוחלט על יציאה להליך תחרותי או מכרזי  .11.4
 מכל סוג שהוא לא יהווה המענה משום יתרון כלשהו למשיב.

תחולנה על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה המשיב ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה  .11.5

יגרמו לו בקשר למענה ו/או יזכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים ש
 הכנת המענה והגשתו.
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 קבצים נפרדים(  3 –)מצורף ב  תשריט הסככות –נספח א' 
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 ( )מצורף כקובץ נפרד פירוט בדבר ייעוד הקרקע –נספח ב' 

 

 


