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בקשה לקבלת מידע )(RFI
בנוגע להקמת מפעל ליצור (SRF) Solid Recovered Fuel
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ )להלן" :חברת הפחם" או "החברה"( מבקשת בזאת
למסור לה מידע בנוגע להקמת מפעל ליצור  (SRF – Solid Recovered Fuel) SRFלצורך שריפתו
כתחליף חלקי לפחם ,בתחנות כוח פחמיות של חברת החשמל ,לצורך ייצור חשמל.

מטרתה של בקשה זו הינה לקבל מידע מגופים המעוניינים ליטול חלק במכרז עתידי או
הליך תחרותי לקבלת הצעות עתידי לפרויקט בתחום זה ,אם וככל שיפורסם.
 .1החברה – חברת הפחם
חברת הפחם ,הינה חברת בת ממשלתית בבעלות מלאה של חברת החשמל לישראל בע"מ )"חברת
החשמל"( ,שעיקר עיסוקה הינו רכש פחם בחו"ל והובלתו לישראל ומכירתו לחברת החשמל.
 .2הפרויקט
•
•
•
•
•
•

הקמת מפעל לייצור  SRFמאשפה עירונית ) (MSW-Municipal Solid Wasteבאתר
האשפה;
הערכה ראשונית של השטח הפנוי הנדרש :לכל הפחות  20,000מ"ר;
המפעל יטפל ויעבד לכל הפחות כמות של כ 360,000 -טון אשפה עירונית בשנה – כ 1,000-
 1,500טון ליום בהתפלגות אחידה על פני ימות השנה לכל היותר מדובר בכמות של
 540,000טון לשנה.
אתר האשפה יתחייב לספק אשפה עירונית לא ממוינת בכמות המתאימה )טון( ובפרק
הזמן הנדרש )שנים( לצורך עיבודה במפעל.
אתר האשפה יתחייב לשלם למפעל את מחיר הטיפול בשערי המפעל ) (Gate Feesעבור
כמות האשפה הנקלטת במפעל על פני תקופת ההתחייבות.
התוצר ) (SRFיישרף במלואו בשילוב עם פחם ,בתחנות כוח פחמיות של חברת החשמל.

 .3הבקשה למידע
א.

השאלות נשוא בקשה זו מפורטות בנספח א' והתשובות להן יהיו בהתאם לפורמט המענה
שבאותו נספח.

ב.

הגשת המענה אינה כרוכה בתשלום כלשהו.
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 .4המועד האחרון להגשת המענה
א .כל המעוניין להשיב לבקשה זו מתבקש לעשות כן לא יאוחר מיום  ,1.3.2018עד השעה
 15:00בצהריים.
ב .חברת הפחם תהא רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת המענה בכל עת לפני המועד
האחרון שנקבע להגשתו.
ג .על חברת הפחם לא תהיה מוטלת כל חובה לדחות את המועד האחרון להגשת מענה על פי
בקשת מציע זה או אחר ,מכל סיבה שהיא.
 .5מסירת המענה
המענה לבקשה יוגש על גבי הטופס בנספח א' לידי החברה באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת
.Srf-rfi@ncsc.co.il
 .6הבהרות
א.

שאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח לידי החברה ,בכתובת המייל הנ"ל.

ב.

חברת הפחם תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתייחס או שלא להתייחס
לשאלות ו/או לבקשות ההבהרה.

ג.

חברת הפחם תבחן את המידע שיתקבל מהמשיבים וכן תהיה רשאית לפנות אל
המשיבים ,כולם או חלקם ,בבקשה לקבל מהם הבהרות וכן כל מידע נוסף.

 .7שמירת זכויות
א.

חברת הפחם שומרת לעצמה את הזכות לקיים מפגש אליו יוזמנו המשיבים שנטלו חלק
בשלב זה של הבקשה לקבלת מידע.

ב.

פניה זו היא לצרכי קבלת מידע בלבד ,כשלב טרום-מכרזי של גיבוש הפרויקט.

ג.

אין בהליך זה ,לרבות הגשת המענה במסגרתו ,כדי להוות התחייבות כלשהי מצד חברת
הפחם לפרסם מכרז או הליך התקשרות אחר בקשר עם הפרויקט נשוא בקשה מוקדמת זו
לקבלת מידע.

ד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי חברת הפחם שומרת לעצמה את מלוא שיקול
הדעת בקביעת תנאי כל הליך התקשרות עתידי לפי חוק חובת המכרזים או תקנות חובת
המכרזים  -התשנ"ג) 1993 ,להלן" :תקנות חובת המכרזים"( )אם וככל שיפורסם בעתיד(,
אופן ההתקשרות ,תנאי החוזה ,התמחור ובכל עניין אחר ,הנוגע להליך.

ה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתון
לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת הפחם ,ואין בו כדי לחייב את חברת הפחם
בכל דרך שהיא.

ו.

מובהר בזאת ,כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות ,כי אם פנייה
מוקדמת לקבלת מידע עפ"י הוראות תקנה  14א' לתקנות חובת המכרזים .לפיכך מובא
בזאת לידיעת המשיבים ,כי עפ"י הוראות תקנות חובת המכרזים:
א .ועדת המכרזים תתעד כל מידע שהתקבל וכל דיון שהתקיים עם מי שנענו לפנייה
מוקדמת זו לקבלת מידע.
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ב .מענה לפנייה מוקדמת זו לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות בהליך מכרזי
עתידי ,אם וככל שייערך בעקבותיה ,לא יקנה יתרון במסגרת הליך מכרזי עתידי
כאמור למי שנענה לפניה רק בשל כך שנענה לפניה ,ולא יחייב את שיתופו בהליך
מכרזי עתידי כאמור או התקשרות עימו בכל דרך אחרת.
ג .על מידע שהתקבל במסגרת פניה מוקדמת זו לקבלת מידע ,אשר בהסתמך עליו נערך
מכרז או הליך התקשרות אחר בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,שבו זכה מוסר
המידע ,תחול זכות עיון כאמור בתקנה )21ה( לתקנות חובת המכרזים ,בשינויים
המחויבים.
ז.

כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיב בלבד ,ובשום מקרה לא יהיה
המשיב זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר
למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.

ח.

על המשיב להתעדכן בפרסומים באתר האינטרנט של החברה לגבי הבהרות טכניות,
עדכונים ותשובות לשאלות שנשאלות על ידי משיבים ועדכונים נוספים עד למועד
האחרון להגשת המענה.
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נספח א'  -שאלות
 .1פרופיל המשיבה :בעלות ,צורת התאגדות ,שם האתר ,מיקום גיאוגרפי:

 .2שטח פנוי להקמת המפעל המצוי באתר המשיבה :מהו אומדן השטח הפנוי לצורך
הקמת המפעל? האם קיימים דרכי גישה? מה המרחק של השטח ממקום קליטת
האשפה?

 .3עלויות קרקע :מהו אומדן העלויות בגין הקצאת הקרקע לצורך בניית המפעל? )דמי
חכירה ,הקצאה ללא עלות וכו'(.

 .4אישורים :האם קיימים אישורים מהרשויות המתאימות לצורך הקמת המפעל? )תב"ע,
היתר בנייה וכדומה(

 .5האם למיטב ידיעת המשיבה נדרשים אישורים נוספים? פרטו אילו אישורים?

 .6מהו אומדן פרק הזמן הנדרש לצורך הוצאת האישור/ים הנדרשים להקמת המפעל?

 .7הרכב אשפה :האם יש בידי המשיבה סקר אשפה מהשנתיים האחרונות? מהו הרכב
האשפה הנקלטת במקום? )אבחנה בין אשפה תעשייתית לאשפה עירונית ,(MSW-נא
פרטו מאפיינים בולטים למשל סביבת איסוף הנוטה להפרדה במקור וכו'.

 .8כמות :מהי כמות האשפה הנקלטת במקום? )נא לציין את הכמות במונחים שנתיים,
ובמונחים יומיים(

 .9התפלגות :מהי התפלגות זרם האשפה על פני ימות השנה? )האם זרם האשפה אחיד או
זרם המתרכז בימים מסוימים על פני השבוע(

 .10התחייבות :מהו זרם האשפה )שנתי ויומי( שביכולת המשיבה להתחייב בגינו? ולכמה
שנים?

 .11מחיר :מהו אומדן למחיר הטיפול בשערי המפעל ) (Gate Feesשביכולת המשיבה להציע
ולהתחייב בגינו למפעל בעד הטיפול באשפה )"לקיחת אחריות מלאה"(?

התייחסות חופשית:

