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 כללי .1

המדינה לעניין שיקום קרקעות כזרוע ביצוע של  משמשת"( החברההחברה לשירותי איכות הסביבה )"

 יה הצבאית לישראל בע"מיידי התעש-שפונו או שיפונו על ידי צה"ל וקרקעות שהוחזקו ו/או מוחזקים על

 "(.הפרויקט" או "המדינה פרויקט שיקום קרקעות)"

( Off Site)הקיימות בארץ הזמינות הטיפול החברה מעוניינת למפות את חלופות , הפרויקטבמסגרת 

טכנולוגיות הנוגעים ל מבקשת החברה לקבל לידיה פרטי מידע, לפיכךלטיפול בקרקעות מזוהמות 

 הכל כמפורט להלן., טיפול בקרקעות מזוהמותהשיטות לו

ישמש את החברה בביצוע בחינת החלופות ויהווה בסיס מידע על פיו ישווה החלופות השונות מיפוי החברות 

ביותר אשר מבוצע  יםהטיפול המתאימ /מתקנית טכנולוגייתנבחי בתהליך ויוצגו בפני וועדת ההיגוי

. אופן לאחר השלמת סקרים קרקע/גז קרקע ולאור ממצאי החקירה פרטנית בכל אחד מאתרי השיקום

למסמך "אופן בחינת חלופת טיפול בקרקעות ת חלופת הטיפול המתאימה ביותר מבוצע בהתאם נבחי

, כאשר ההחלטה המדינה" המפורסם באתר שיקום קרקעות המדינהמזוהמות בפרויקט שיקום קרקעות 

 .משרדיתן ביבקשר לבחירת הטכנולוגיה המתאימה ביותר מתקבלת ע"י ועדת היגוי 

אינטרנט של ירוכז בטבלת ספקים ויפורסם באתר  הזמינים טכנולוגיות טיפולאודות מתקנים/מידע 

  .הפרויקט

לחברה נוספים או על ידי פניות יזומות  RFI מיעל ידי פרסו יובהר כי מיפוי החברות יעודכן מעת לעת

  .בקרקעות של חברות המתמחות בטיפוללשירותי איכות הסביבה 

ואין בה כדי להוות שלב תמורה,  כלללא בלבד, הינה בקשה מוקדמת לקבלת מידע יודגש כי הודעה זו 

עם זאת, ראשון של מכרז או התקשרות כלשהי של החברה עם מי מהפונים במסגרת הליך זה או בכלל. 

 חברה אשר לא תיכלל באחת מטבלאות הספקים לא תיבחן כחלופת טיפול בפרויקט.

צעות, היתרים ורישיונות הנדרשים להפעלתן של הטכנולוגיות המורשאי להשתתף כל יזם אשר בידו 

 .לרבות האישורים הרלוונטיים מהמשרד להגנת הסביבה

 

 פרטי המידע המבוקש במסגרת ההליך .2

 ,קרקעות מזוהמותלטיפול ב ליישום מיידי יםהזמינ טכנולוגיותפתרונות ולהציג המשיבים מתבקשים 

 :לפרטים הבאים תוך התייחסות

 

 הטכנולוגיה/מתקן שם  .א

)לרבות מגבלות לסוגי הקרקעות וריכוזי  המוצעת ההטכנולוגי ליכולות ומגבלותהתייחסות  .ב

  .המזהמים המתאימים לטיפול(

 .'גריסה, מיון, ניפוי וכו –ה לטיפול תלבצע לקרקע טרם קליט שפעולות קדם שי .ג

 .מזוהמת לטיפול בטון של קרקעמחיר  /טווחאומדן .ד

אומדן/טווח מחיר להכנת הקרקע לקליטה במתקן )סעיף ד( לטון, והאם נעשה כחלק מהשירות  .ה

 בשטח המתקן. 

 פירוט אודות תוצרי המתקן והאם מיועדים להשבה, כיסוי או סילוק. .ו

 זמינות לתחילת קליטת הקרקע לטיפול מעת קבלת ההזמנה )ימים, חודשים(.  .ז

 יכולת קליטה חודשית.  .ח
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המשיב ימלא . "הצגת טכנולוגית הטיפול" Excelבקובץ פרטי המידע עיקרי לנוחיות המשיבים, רוכזו 

http://soil- :פרויקט. כתב הפניה ניתן להורדה באתר האינטרנט של באופן ממוחשבאת כתב הפניה 

remediation.co.il  כלל היתר, לעל המשיב להתייחס, בין  ,במענהו לחברה". ודרושיםתחת הדף "מכרזים

וכן  ,ככל ואלה רלוונטיים לפתרונות הטכנולוגיים המוצעים על ידו בכתב הפניה,הפרטים המופיעים 

 . להוסיף פרטים שלדעת המשיב חיוניים להבנת פנייתו

 סה"כ. MB10מצגות, תמונות, מפרטים וכד'( בגודל של עד סרטים, מסמכים ) להגשהניתן לצרף 

. על נפרדמענה טכנולוגיה במסמך /מתקןלהגיש כל  ,שונותטכנולוגיות /מתקניםעל משיב המבקש להציג 

 הינו רלוונטי לשם ניתוח החלופות.לדעתם המשיבים לצרף כל מידע נוסף ו/או אחר, אשר 

כל הרואה עצמו מתאים להשיב על כתב הפניה רשאי להשיב לפניה זו באמצעות התייחסות לפרטי המידע 

הפניה יהיה נדרש הפונה לציין את זהותו, פרטי קשר עמו, מומחיותו המופיעים בו. מודגש כי בכתב 

 וניסיונו בתחום נשוא בקשה זו. החברה לא תדון בפניות אשר אינן כוללת את פרטיו המלאים של הפונה.

  

 עדכונים ושאלות הבהרה .3

             בכתובת ,הפרויקטהם יפורסמו באתר האינטרנט של  ,ככל שיהיו עדכונים הנוגעים לבקשה זו

http://soil-remediation.co.il,  פורסמו". באחריות הפונים לבדוק אם ודרושיםתחת הדף "מכרזים 

 שינויים או עדכונים כאמור. 

עד ליום   shikum@escil.co.ilלכתובת  בכתב בלבד בקשה זו ניתן לשלוחלשאלות ובקשות הבהרה בקשר 

 החברה אינה מתחייבת להשיב על שאלות שיופנו אליה. .12:00בשעה  17/08/2017

 

 הגשת כתב הפניה .4

. על הפונים 16:00בשעה  31/08/2017המועד האחרון לשליחת מענה לבקשה לקבלת מידע זו הינו יום 

ולוודא את  shikum@escil.co.il , לכתובתבאמצעות דוא"למר אולג גרנד לשלוח את כתב הפניה לידי 

 . במייל חוזרקבלת הפניה 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת 

                             בכתובתהפרויקט התשובות לתקופה נוספת, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של 

http://soil-remediation.co.il  ודרושיםתחת הדף "מכרזים." 

 

 כללי .5

פנייה זו הינה פנייה מוקדמת לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי להוות שלב בהתקשרות כזו או אחרת עם 

ו/או  אין בפניה זו משום התחייבות כלשהיא של החברה לפרסם מכרז בנושא פנייה זו מי מהמשיבים.

וכן אין  ,ו/או לנהל מו"מ עימם מהמשיביםעם מי  להתקשרו/או  כתוצאה מהמידע שיתקבל בעקבותיה

 על פי כל דין. לזכויותיהבה כדי למנוע מהחברה לפעול בהתאם 

 להצגת המענה בפניה.  משיביםחלק או את כל ההחברה שומרת על זכותה להזמין 

יהיו לא  והםבלבד  המשיביםיחולו על על פי פנייה זאת כל ההוצאות הכרוכות בהגשת מידע מובהר כי 

בכל תשלום או הוצאה  לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הגשת מענה לפנייה זו. החברה לא תישא םזכאי

ידע או כל הקשר אחר מקשר לבדיקת הב ,בגין פנייה זו ועקב המגעים עמו, אם יקוימו למשיבשייגרמו 

 ו., לרבות במקרה של ביטולבעניין זה

או לכל מטרה אחרת.  החברה אינה מתחייבת להשתמש במידע כולו או מקצתו, למטרת הכנת מכרז

  ואינה מטילה על החברה חובה כלשהי. העברת המידע איננה מעניקה למוסר המידע כל זכות כלפי החברה

במידע אשר יתקבל בעקבות בקשה לקבלת מידע זו לצורך הרכבת רשימת ספקים  תשתמשהחברה 

 . לפי העקרונות שפורטו דלעיל אפשריים

mailto:olegg@escil.co.il
mailto:olegg@escil.co.il
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע שתקבל במסגרת הליך זה שימוש לצרכיה לפי שיקול 

דעתה הבלעדי, ולפונה לא תהיה כל טענה בקשר עם זכויות יוצרים או סודות מסחריים כלשהם הנוגעים 

 לכתב פנייתם. 

או כל נתון אחר  שאלות הבהרה או לפנות לקבלת מידעהחברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות ב

לבקשת החברה, המשיב יאפשר לנציגי החברה לבקר במתקן  למשתתפים בהליך זה, כולם או חלקם.

 לשם התרשמות החברה ובחינת הטכנולוגיה. או במתקן הדגמה פעיל

תפות במכרז ו/או בכל תנאי להשת עבור מי מהמשיבים מובהר כי מענה לפנייה זו לקבלת מידע לא יהווה

בשל כך  אחר שייערך בעקבותיו ככל שייערך כזה, לא יקנה יתרון בהליך למי שנענה לפנייה רק הליך

 שנענה לפנייה, ולא יחייב את שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

 .1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"גא' ל14על הליך זה יחולו הכללים המפורטים בסעיף 

 

 בכבוד רב, 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ


