
 

 

 
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 RFI –בקשה לקבלת מידע 
 1/2016מספר 

 מזוהמות לשיקום קרקעות/מתקנים טכנולוגיותבדבר 
 

 לעניין שיקום מדינת ישראלשל  הביצועזרוע כ "( לשמשהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה )"במסגרת הערכות 
 ,מ"בע לישראל הצבאית יהיהתעש ידי-על מוחזקים או/ו שהוחזקו וקרקעות ל"צה ידי על שיפונו או שפונו קרקעות

שיטות לטכנולוגיות והנוגעים ל מבקשת לקבל לידיה פרטי מידעהיא ( בו RFIהחברה הליך בקשה לקבלת מידע )מפרסמת 

  .("ההליךאו " "RFI-ההליך )" טיפול בקרקעות מזוהמות

 בין היתר התייחסותתוך  ,לשיקום קרקעות מזוהמות טכנולוגיותפתרונות והמשיבים להציע מתבקשים  RFI-בהליך ה
 אל:

לשיטות  המוצעים, כמו גם כולל התייחסות פרטנית למאפייני הפתרונות הטכנולוגיים, קיימות וטכנולוגיות שיטות .א
 ;מנת להפעילםהשימוש בהם ולתנאים הנדרשים על 

של המשרד להגנת  שיקום" לצורך בקרקע מידה לטיפול ואמות מקצועיות "הנחיותאשר פורטו במסמך הנחיות ה .ב
 ;ההליך בנוסח המלא שלכמפורט , הסביבה

וכן לסוגי  ,למיטב ידיעת החברה קיימים בקרקעותלסוגי הזיהומים שולכמויות  המוצעות התאמת הטכנולוגיות .ג
 ;, כמפורט בנוסח המלא של ההליךזיהומים נוספים העלולים להימצא באתרים להערכת המשיבים

ופירוט התשתיות טיפול בקרקעות במסגרת הפתרונות המוצעים, הלהקים לטובת  אשר ישמתקני הטיפול פרוט  .ד
 ;כאמור הנלוות הנדרשות לצורך הקמת המתקנים

דרישות ה בראי אפשרות השימוש בהם בישראלוטכנולוגיות המוצעות בות רגולציה החלה על השימוש בפתרונוה .ה
לרבות עמידה באיכויות הפליטה מהמתקנים השונים, על פי האיכויות  ,הסביבה להגנת המשרד רגולטוריות שלה

  .ותאחר ותרלוונטידרישות רגולטוריות  וכל IPPC BREFהמפורטות במסמכי הייחוס הרלוונטיים 

תחת הדף  services.co.il-http://www.enviro באתר האינטרנט של החברה: RFI-הליך הבנוסח המלא של ניתן לעיין 
 "מכרזים וספקים".

המבוקשים על ידי החברה מתבקש  המידע לפרטי התייחסות באמצעות RFI-להליך ה להשיב מתאים עצמו הרואה כל
 .בנוסח המלא של ההליך, לפי ההוראות המפורטות ממוחשב באופן של ההליך הפניה כתב אתלמלא 

 בשעה 17.3.2016 ליום עד .co.ilolegg@escil  לכתובת בלבד בכתב לשלוח ניתןהליך זה  עם בקשר הבהרה ובקשות שאלות
תשובותיהם,  את לשלוחהמשיבים  על. 16:00 בשעה 22.3.2016 יום הינולהליך זה  מענה לשליחת האחרון המועד .12:00

08- בטלפון בשלמותה הפניה קבלת את ולוודא olegg@escil.co.il הדוא"ל לכתובתעל פי הנוסח המופיע באתר החברה, 
, לדחות את המועד האחרון באתר האינטרנט שלה שתפורסםהודעה צעות , בכל עת ובאמהחברה רשאית . 6503733
הודעות כאמור המוחלט.  להליך על פי שיקול דעתהוכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים מענה להליך זה, להגשת 

 יפורסמו באתר האינטרנט של החברה תחת הדף "מכרזים וספקים".

 מהמשיבים מי עם אחרת או כזו בהתקשרות שלב להוות כדי וב ואין, בלבד מידע לקבלת מובהר כי הליך זה מהווה בקשה
ו/או כתוצאה מהמידע ההליך  בנושא מכרז לפרסם החברה של כלשהיא התחייבות משוםבהליך זה  איןכמו כן  .להליך

 לפעול מהחברה למנוע כדי וב אין וכן ,עימם מ"לנהל מו או/ו מהמשיבים מי עם להתקשראו /ו ו,שיתקבל בעקבותי
 .דין כל פי על לזכויותיה בהתאם

 בעקבותיו שייערך אחר הליך בכל או/ו במכרז להשתתפות תנאי עבור מי מהמשיבים יהווה לא הז להליך מענה כי מובהר
 עמו התקשרות או במכרז שיתופו את יחייב ולא, מענהו בשל רקלו  שנענה למי בהליך יתרון יקנה לא, כזה שייערך ככל
 .אחרת דרך בכל

בנוסח התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות -למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי
 .בנוסח המלא של ההליך, תגברנה ההוראות המצויות המלא של ההליך

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

 ותי איכות הסביבה בע"מהחברה לשירבכבוד רב, 

http://www.enviro-services.co.il/
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