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בקשה לקבלת מידע -טכנולוגיות ואתרים לטיפול בפסולת חקלאית (זרם צמחי)
איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי (להלן" :האשכול" ו/או "אשכול רשויות הנגב המערבי")
הינו תאגיד אזורי ,של  11רשויות בנגב המערבי :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית
בני שמעון ,מועצה אזורית חוף אשקלון ,מועצה אזורית לקייה ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות,
רהט ,מועצה אזורית שדות נגב ,שדרות ,ומועצה אזורית שער הנגב (להלן" :רשויות האשכול").

אשכול רשויות נגב מערבי מתחיל בימים אלה ביישום תכנית כוללת לטיפול בפסולת החקלאית
במרחב.
התוכנית נכתבה ומיושמת בשיתוף המועצות האזוריות באשכול כמו גם המשרד להגנת הסביבה
וכוללת:
 מתן שירות ישיר לחקלאים שירותי קיצוץ במקום של גזם חקלאי שירותי איסוף של פסולת חקלאית שירותי טיפול בפסולת חקלאית.במסגרת התוכנית הוחלט להקצות משאבים לצורך הקמת אתרי קצה אזוריים לטיפול בזרם
הפסולת הצמחית שעיקרה גזם חממות ,כאשר המשרד והאשכול יוכלו להקצות עד  40%מעלות
המתקן במסגרת התוכנית.
מסמך זה מהווה הזמנה לקבלת מידע באשר לפוטנציאל הקמת אתרים וטכנולוגיות לטיפול
בגזם החקלאי -בין אם המדובר באתר קיים הנדרש בו שידרוג לצורך טיפול בפסולת
החקלאית ובין אם המדובר בהקמת אתר חדש.
היזמים מתבקשים לשלוח עד לתאריך  17/02/2022למייל lior@rainbowtec.biz
מסמך המפרט לכל הפחות את המרכיבים הבאים:
 oמיקום אפשרי להקמת אתר באם קיים ,סביבתו ,ייעוד השטח.
 oבאם המדובר בחברה העוסק בתחום  -תיאור החברה וניסיון קודם בטיפול
בפסולת זו או דומה.
 oתיאור הפתרון הטכנולוגי כולל מאזני מסה ואנרגיה אם ניתן ,הפניה למקומות
בהם הטכנולוגיה עובדת בהתייחס לגזם חממות .
 oעלויות כניסה צפויות באתר.
יודגש כי תהליך זה אינו מהווה הליך מכרזי ו/או הבטחה של האשכול לשימוש בטכנולוגיה
המוצעת /הפתרון המוצע (לא בהכרח חייב להיות טכנולוגי).
עדיפות תינתן לפתרונות בעלי ערך סביבתי גבוה :ייצור מוצר בעל ערך ,ייצור אנרגיה ,הפחתת
תוצרי לוואי כמו :שארית פסולת להטמנה ,זיהום אוויר או ריחות .נציין כי ,תינתן עדיפות
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לפתרונות הסוגרים את מעגל הטיפול באופן מלא .נדגיש כי ,ניתן להציע במסגרת זו ,פתרונות
שהינם גם פתרונות לטווח קצר ,כל עוד אלה ,כאמור ,מציעים פתרון כולל לסגירת מעגל הטיפול
באופן מלא.
o

מובהר כי ,הבקשה לקבלת מידע לא תחשב כבקשה לקבלת הצעות כספיות ו/או מכרז
כהגדרתם תקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח .1987-

o

על אף האמור לעיל ,שומר האשכול לעצמו את הזכות לפנות לכל אחד מהמשיבים למסמך
זה ו/או לחברות אחרות בבקשה לקבלת מידע נוסף.

o

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,שומר לעצמו האשכול את הזכות לפרסם הליך תחרותי נוסף ,בין
אם פומבי ובין אם סגור ,שבו יוזמנו מי מהמציעים המתאימים אשר עומדים בדרישות
האשכול לצורך הגשת הצעות.

o

נוסף לאמור לעיל ,שומר לעצמו האשכול להשתמש במידע המוגש במסגרת הליך זה
ובהתאם לשיקול דעתו ,לצורך הליך תחרותי בעתיד.

o

עוד מובהר כי ,אין בהליך קבלת מידע זה להוות כל התחייבות מצדו של האשכול ו/או אחת
הרשויות ו/או המשרד להגנת הסביבה לפרסם כל הליך תחרותי בעתיד ו/או לדון עם מי
מהמשיבות תחת הליך זה ו/או להתקשר עם מי מהמשיבות תחת הליך זה או הליך כל שהוא
אחר בעתיד.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לליאור ,יועץ האשכול לעניין טיפול בפסולת חקלאית בטלפון:
 054-2244771או באמצעות המייל lior@rainbowtec.biz :
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