
 
 

 

 2020 יולי  07

עבור שירותי הכנה והגשת בקשה להיתר פליטה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה   202023/מכרז פומבי מס' 

 1קובץ הבהרות מס'  –החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

יבה בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסב

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברהבע"מ )להלן: "

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין 

  משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

ק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, מסמך הבהרות זה מהווה חל

 לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 מס"ד 

חלק 
 במכרז

 

מספר 
סעיף 
שאליו 

מתייחסת 
 השאלה

 מענה פירוט השאלה
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 כללי
ד להגנת הסביבה קיים היתר פליטה של באתר המשר

ועדכון  7.12.2015, מתאריך 1325המפעל שמספרו 
האם קיימים היתרי  - 6.3.2019להיתר מתאריך 

 פליטה נוספים למפעל?

לא מובהר כי למפעל 

 פליטה קיימים היתרי

 נוספים
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 כללי
האם חלו שינויים משמעותיים בהתייחס לתהליכים 

שון ועדכונו? במידה וכן ולפליטות מאז ההיתר הרא
 בבקשה ציינו את מהות השינוי.

השינויים עודכנו 

בעדכון היתר פליטה 

 .6/3/2019מתאריך 

שינוים הלהערכתנו, 

אשר בוצעו אינם 

משמעותיים. יחד עם 

מובא בזאת זאת, 

לידיעת המשתתפים כי 

בימים אלו המפעל בוחן 

אפשרויות שיפור 

במערך הטיפול 

  פליטות במתקנים.ב
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האם מתוכננים מתקנים חדשים שיכללו בהיתר  כללי
החדש? במידה וכן בבקשה פרטו מה המתקנים, 

 מספר ארובות שיתווספו וכדומה.

לא מועד זה נכון ל

מתוכננים מתקנים 

 חדשים. 

מובהר כי אין באמור 

כדי לפגוע בדרישות 



 
 

 

השירותים או  

בהיקפם, כפי 

שמופיעים במסמכי 

 המכרז.

4 

 

 כללי

שרד להגנת הסביבה מופיעים שני היתרים באתר המ
 המקושרים לחברה לשירותי איכות הסביבה:

 –מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 
 .1447מתקן רפלסט, מספר היתר: 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, מספר 
 .1325היתר: 

 האם המכרז הנוכחי מתייחס לשניהם?

המכרז מתייחס להיתר 

ה פליטה של החברה

לשירותי איכות 

מספר היתר:  .הסביבה

1325 
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 כללי

אינו מופיע באתר  1325עבור היתר מספר  4פרק 
 המשרד להגנ"ס, האם ניתן להעבירו?

, כמו גם כל 4פרק 

הזמין החומר 

הרלוונטי אחר, יועבר ו

 למציע הזוכה במכרז.
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 –מסמך ב' 
מפרט 

 השירותים
 1.1סעיף 

עביר לזוכה את בסעיף הנ"ל, כתוב כי "החברה ת
היתר הפליטה הקיים של החברה כולל השינויים 

 שבוצעו או נדרשים לביצוע מאז כניסתו לתוקף"

האם הכוונה היא להעביר גם את קבצי הרצת  .1
( של הבקשה 7מודל פיזור מזהמים לאוויר )פרק 

 הקודמת להיתר )קלט(?

האם אפשר להבין מהם השינויים המרכזיים  .2
 ליטה הקודם?שחלו מאז היתר הפ

. החברה תעביר לזוכה 1

את כל פרקי ההיתר 

ללא  - וועדכוניהקיים 

 .קבצי הרצת מודל

 2. ראו תשובה בסעיף 2

 .לעיל
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 –מסמך ב' 
מפרט 

 השירותים
 2.1.4סעיף 

בסעיף הנ"ל, כתוב כי "נתבקש הזוכה בביצוע 
עדכון/השלמות במסגרת תהליך אישור הבקשה, 

 תוספת תמורה."ישלים זאת על חשבונו וללא 

להבנתנו, מדובר בתיקונים בהגשת ההיתר לאחר 
בדיקת המשרד להגנת הסביבה ולא בשינויים 
בבקשה להיתר בגין שינויים בנתונים שהתקבלו 
מהחברה או שינויים בדרישות המשרד להגנת 

 הסביבה, האם אנו מבינים נכון?

נים, מדובר בעדכו

השלמות תיקונים ו

במסגרת הנדרשים, 

 שור הבקשההליך אי

ע"י המשרד להגנת 

 הסביבה. 
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 –מסמך ב' 
מפרט 

 השירותים
 2.2סעיף 

בסעיף הנ"ל, כתוב כי "הזוכה יבצע סקר תהליכים 
ופליטות, וכל מסמך אחר הנדרש לצורך הכנת 

 הבקשה ויגיש אותה לידי נציג החברה."

האם הכוונה היא כי בנוסף לביצוע סקר  .1
, באחריות הזוכה (3-ו 2תהליכים ופליטות )פרקים 

יהיה לבצע גם סקרים בדומה לאלו אשר צורפו 

על הזוכה לבצע את . 1

כל הנדרש ע"י המשרד 

להגנת הסביבה 

במסגרת הנחיותיו 

ונוהליו, על מנת לקבל 



 
 

 

 במסגרת ההיתר הקודם? לדוגמה:

a.  לבקשת  3.7סקר מקורות זיהום בקרקע )סעיף
 ההיתר הקודם(

b.  לבקשת ההיתר הקודם( 3.8סקר פסולת )סעיף 

c.  לבקשת  3.10סקר ריח הכולל דיגומים )סעיף
 ההיתר הקודם( 

 נכללים באחריות הזוכה? האם דיגומי מעבדה .2

 היתר פליטה.

דיגומי מובהר כי: . 2

 דיגומי אווירארובות, 

ריח,  דיגומיסביבתי ו

באחריות הזוכה  אינם

 במכרז.

 

 

 

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ


