
 

 

 
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 RFI –בקשה לקבלת מידע 
 1/2017מספר 

 בדבר טכנולוגיות/ מתקנים זמינים לטיפול בקרקעות מזוהמות בישראל
 

של המדינה לעניין שיקום קרקעות שפונו או שיפונו כזרוע ביצוע  "( משמשתהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה )"

 "(.הפרויקטידי התעשייה הצבאית לישראל בע"מ )"-על ידי צה"ל וקרקעות שהוחזקו ו/או מוחזקים על

( לטיפול בקרקעות מזוהמות לפיכך, Off Siteהחברה מעוניינת למפות את חלופות הטיפול הזמינות הקיימות בארץ )
, זובמסגרת ו פרטי מידע הנוגעים לטכנולוגיות ולשיטות הטיפול בקרקעות מזוהמות מבקשת החברה לקבל לידיה

 "(.ההליך" או "RFI-הליך ה)"בקשה לקבלת מידע מפרסמת 

הזמינים ליישום מיידי לטיפול בקרקעות מזוהמות,  טכנולוגיותפתרונות והמשיבים להציע מתבקשים  RFI-בהליך ה
 אל: בין היתר התייחסותתוך 

 הטכנולוגיה/ המתקן.שם  .א

התייחסות ליכולות ומגבלות הטכנולוגיה המוצעת )לרבות מגבלות לסוגי הקרקעות וריכוזי המזהמים המתאימים  .ב
 לטיפול(.

 גריסה, מיון, ניפוי וכו'. –פעולות קדם שיש לבצע לקרקע טרם קליטתה לטיפול  .ג

 אומדן/ טווח מחיר לטיפול בטון של קרקע מזוהמת. .ד

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

 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

תחת הדף   remediation.co.il-http://soil באתר האינטרנט של החברה: IRF-הליך הבנוסח המלא של ניתן לעיין 
 באחריות הפונים לבדוק אם פורסמו שינויים או עדכונים כאמור. ".דרושים"מכרזים ו

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 

 7.2018.17 ליום עד shikum@escil.co.il  לכתובת בלבד בכתב לשלוח ניתןהליך זה  עם בקשר הבהרה ובקשות שאלות
 יום הינולהליך זה  מענה לשליחת האחרון המועד החברה אינה מתחייבת להשיב על שאלות שיופנו אליה. .12:00 בשעה

תשובותיהם, על פי הנוסח המופיע באתר החברה,  את לשלוח RFI-להליך ההמשיבים  על. 16:00 בשעה 31.08.2017
, בכל עת החברה רשאית . בקבלת מייל חוזר מהחברה הפניה קבלת את ולוודא shikum@escil.co.il  הדוא"ל לכתובת

וכן לשנות מענה להליך זה, , לדחות את המועד האחרון להגשת באתר האינטרנט שלה הודעה שתפורסםצעות ובאמ
יפורסמו באתר האינטרנט של הודעות כאמור המוחלט.  להליך על פי שיקול דעתהמועדים ותנאים אחרים הנוגעים 

 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
מהמידע ו/או כתוצאה 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
 .ההליךבנוסח המלא של , תגברנה ההוראות המצויות המלא של ההליך

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