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 ז"תשע ניסן ג"כ
 הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

 -פרסום חוזר-
 

, ולאחר קבלת פניות מחברות 15/3/17יחיד מיום  ספק עם להתקשרות כוונה על בהמשך לפרסום הודעה

אשר בעקבותיו נערך דיון בפני ועדת אשר הציעו טיפולים שונים לקרקעות המזוהמות במתכות כבדות, 

הרינו לפרסם פרסום חוזר על מנת להבהיר את כוונת ההתקשרות של החברה לשירותי המכרזים המיוחדת, 

 "(.החברהאיכות הסביבה )להלן: "

 רמלהמפעל ''נשר''  :קשם הספ
 1993-ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות (29)3: סעיף הפטור בתקנות

 
 )מחזור( שימוש חוזרסוג טיפול: 

 : טיפול מידילוחות זמנים לביצוע
 

 הקרקעות המזוהמות:
 טון 3,000 -: ככמות קרקעות לטיפול .א

 מתחם פרמוט ברכס עתלית: מיקום הקרקעות .ב

מתכות כבדות, לרבות ארסן, נחושת וכרום. ריכוזי מתכות כבדות נעים בטווח של עשרות : סוגי זיהום .ג
 .חל"מ

 
 החלטה:

החברה התבקשה על ידי ממונה קרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, לבחון אפשרות העברת  .1

, לשם שימוש חוזר כחומר גלם, זאת בשונה מפעל נשר רמלהל)כהגדרתן לעיל( הקרקעות המזוהמות 

 הטיפול היררכיית מבחינת מועדף, מחזור תהליך משימוש בקרקעות המזוהמות כקרקע לכיסוי.

 .הטמנה/סילוק תהליכי על הסביבתית

לאחר בחינת טכנולוגיות טיפול בקרקעות מזוהמות מקצועית המצ"ב להלן כנספח א', החוו"ד כמפורט ב .2

קרקעות מזוהמות במתכות  מחזורהליך הזמינות בישראל, נמצא כי רק חברת "נשר" רמלה יכולה לבצע 

כבדות, לרבות במתכות ארסן, נחושת וכרום, בריכוזים המפורטים לעיל המותרים לקליטה במפעל 

 ."נשר" בהתאם לרישיון עסק, היתר פליטה ואישור מנהל רוחבי

יקט פרו של האינטרנט באתר ברבים מתפרסמת ,המקצועי מהגורם דעתה חוות בצירוף ,זו הודעה .3

 .1993-ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות (1()א)א3 סעיף להוראות בהתאםשיקום קרקעות המדינה, 

, מחזור של הקרקעות את השירותים הנדרשים לחברהכל אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק  .4

רשאי לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הדוא"ל ידי, באופן מ המזוהמות כהגדרתן לעיל,



 

 

 

shikum@escil.co.il   ממועד פרסום הודעה זו ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל  עסקיםימי  14תוך

את השירותים הנדרשים בתנאים המפורטים בחוות הדעת ובהתאם לתקנות חובת  לחברהלספק 

למען הסר ספק  .12:00 בשעה 11.5.2017, 'גיום המועד האחרון לפניות הוא . 1993-המכרזים, התשנ"ג

מובהר כי לא יתקבלו הצעות ו/או פניות לאחר מועד זה וכל פנייה שלא תועבר באמצעות דואר אלקטרוני 

 .כאמור לא תתקבל

לצרף רישיון עסק מתאים, וכן היתר פליטה ואישור מנהל רוחבי לטיפול בקרקעות המזוהמות על הספק  .5

 .)כהגדרתן לעיל(

 

 

 בברכה,

 וועדת המכרזים המיוחדת

 איכות הסביבההחברה לשירותי 

 


