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 18/02/2018

הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרז 
לקבלת שירותי פינוי פסולת מרשתות הסינון במנופים בנמל חדרה לשנת 2018 

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ )להלן: "החברה"( מתכבדת בזאת להודיע כי וועדת 

המכרזים של החברה החליטה בישיבתה מיום 14/02/2018 להתקשר עם חברת "מירון ראובן 

עבודות ציבוריות בע"מ" )להלן: "ספק"( למשך שנה לקבלת שירותי פינוי פסולת מרשתות הסינון 

במנופים בנמל חדרה לשנת 2018.  

פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3)4()ב()3( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  - 1993 )התקשרות המשך 

בתנאים זהים(. 

 :ל הנ"נה התקלפי מכרזחובת ור מפטהתקשרות בלקים הנימו

1. מדובר במחיר שהינו סביר ביחס לרמת המחירים בשוק, כמו כן קיימת שביעות רצון מלאה 
מעבודתו של ספק זה. הספק מחזיק צוות עובדים בשטח תחנת הכוח לצורך ביצוע עבודות 
במסגרת התקשרות אחרת ולפיכך הוא מסוגל לספק את השירות הנדרש – כולל זמינות 

עובדים להגעה לאתר העבודה בהתראה קצרה מאוד, בעלות שולית נמוכה מאוד.  

2.  מדובר בעבודה מקצועית הדורשת לימוד העבודה וכן ביצוע הכשרות שונות )כגון לעבודה 
בגובה וקבלת אישורים נוספים הנדרשים לצורך עבודה בשטח תחנת הכוח( – כך שלאור 
היקף העבודה הנמוך הצפוי )עשרות אלפי ש"ח לשנה(, יהיה זה מן החיסכון והיעילות 
להמשיך בקבלת השירות מספק זה , שעובדיו הינם בעלי הכשרה וכל האישורים לביצוע 

העבודה, ונמצאים ממילא בשטח תחנת הכוח זמינים לביצוע השירות. 

איש הקשר בחברה אליו ניתן לפנות לשם הבהרות: 

פז עורף 
טלפון: 03-6257021 
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