
לקבלת הצעות לקיום פעילויות בתחום הסביבה פניה 

 והמיחזור בתחום אתר ההטמנה "חרובית"

 יכלל .1

לשלב בתחום לבחון אפשרות "( מעוניין הפונה" או "האיגודאיגוד ערים דרום יהודה )להלן: " (א)

אתר הטמנת הפסולת "חרובית" הסמוך למושב שדות מיכה פעילויות בתחום הסביבה והמיחזור 

 . ללא צורך בשינוי תכנוני לאופי הפעילות המתקיימת והמותרת באתרהמתאימות 

 כל המעונין מוזמן להפנות הצעתו לקיום פעילות בתחום זה. (ב)

 לפנייה יש לצרף את הפרטים והמסמכים הבאים: (ג)

 .היזםמידע כללי על  (1)

 פירוט הפעילות המוצעת.  (2)

 גודל תא השטח הדרוש לקיום הפעילות. (3)

 ילות )חיבור לתשתיות וכיו"ב(. תנאים ככל שישנם לקיום הפע (4)

 פירוט בדבר ניסיון קודם בקיום הפעילות במקום אחר.  (5)

קיום הפעילות שתיבחר יהיה כנגד תשלום דמי שימוש לאיגוד, בסכום אשר ייקבע לפי מהות  (ד)

 הפעילות ודרישותיה. 

 תנאים כלליים  .2

פניה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי המכרז, לפיכך אין בה כדי  (א)

 מהמשתתפים לה.ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי 

את המשך פעולותיו  האיגודבעקבותיו ישקול מידע שהפניה נועדה לקבלת מידע בלבד,  (ב)

 בהתאם לשיקולים מקצועיים ועניינים. 

לצאת למכרז או לשתף גורם כזה  האיגודחייבות כלשהי מצד כדי ליצור הת דנןאין בהליך  (ג)

ו/או  היזמיםכדי ליצור התחייבות כלפי אין בו באו אחר במכרז עתידי אם וכאשר יפורסם, ו

 אדם ו/או גוף כלשהו. 

לצורך  זאת להשתמש במידע אשר יתקבל בעקבות הפניה ללא תמורה  ועל זכותאיגוד שומר ה (ד)

הכול  –דרשים ולצורך בחינת האפשרות לפרסום מכרז בנושא גיבוש ועדכון השירותים הנ

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. 



כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך הינן באחריות היזמים ועל חשבונם. יובהר, כי  (ה)

היזמים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי או להחזר ו/או תשלום כלשהו מהאיגוד בגין 

לא יהיו טענות בגין זכויות יוצרים או כל זכות   שתתף בהליךם שייזהגשת המענה לפנייה זו. ל

 ולאיגוד תהיה כל זכות להשתמש במידע שיוגש במסגרת פניה זו.  אחרת.

 כל היתר או רישיון שיידרשו עבור קיום הפעילות יהיו באחריות היזם ועל חשבונו הבלעדי.  (ו)

ם בכתב או בעל פה, לשם קבלת או במי מה יזמיםלשוב ולהיוועץ ב איגוד שומר על זכותוה (ז)

 מידע נוסף בנושא הפניה. 
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 30.12.19ליום עד  egood@sviva.org :במייל הגב' דליה וייסהמענה לפניה יוגש במייל לידי  (א)

טלפון, פקס במסגרת הפניה יש לפרט את פרטי היזם הפונה לרבות מספר   .11:00בשעה 

 וכתובת דואר אלקטרוני.

למייל  13:00בשעה  12.19.29רשאים להפנות שאלות הבהרה בקשר למענה עד ליום  היזמים (ב)

 תשובה תישלח ליזם הפונה. המפורט לעיל,

לפנות, ככל שיידרש, למי שיענה על פניה זו, כולם או  איגודהעל אף האמור לעיל, רשאי  (ג)

 מיזמים דומים. לביקור ב/או הבהרות וקבלת לקם, בבקשה להשלמת מידע וח

 

 בברכה,    

 עו"ד יניב מרקוביץ 

 סגן ראש עיריית רחובות

 ערים דרום יהודה ויו"ר  איגוד  
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