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החברה מתכננת להקים מכון לטיהור שפכים בפתחת ניצנה שיטפל בשפכים שמקורם: 1.
1.1  ביישובי המועצה בפתחת ניצנה. 
1.2  שפכי מתקני שירות בתי הסוהר.

1.3  מחנות צה"ל במרחב.
ליום לרמת טיהור 2. 3,000 מטר קוב  כ-  מכון טיהור השפכים מתוכנן לטפל בכמות שפכים ממוצעת של 

טיהור  ("רמת  מגבלות  ללא  להשקיה  השפכים  טיהור  במכון  המופקים  בקולחים  שימוש  המאפשרת 
שלישונית").

בכוונת החברה להוציא את הפרויקט לביצוע באמצעות מציע שייבחר במכרז פומבי, שעשוי לכלול אופציה 3.
של מי רמת הנגב שהמציע שיקים את מתקן טיהור השפכים גם יפעילו לתקופה של מספר שנים (מימוש 
גובשו  טרם  המכרז  מסמכי  כי  יוער  הנגב).  רמת  מי  חברת  של  להחלטתה  בכפוף  להפעלה  האופציה 

סופית ומי רמת הנגב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מתכונת המכרז ואף לא לפרסמו.
בכוונת החברה לבחון גם אפשריות של שילוב של טכנולוגיות חדשות מתוך מטרה להביא להוזלה הן של 4.

הקמת המתקן והן של הפעלתו השוטפת של המתקן. במקרה זה יהיה על המציעים הפוטנציאלים להציג 
חלופות תכנוניות לתכנון הקיים.

מסמכי הבקשה לקבלת מידע נמצאים באתר האינטרנט של החברה:  www.mei-r.co.il, הכוללים גם 5.
את התכנונים שבוצעו.

ניתן להגיש עד ליום 29.8.2013 מענה והתייחסות לבקשה לקבלת מידע באמצעות הדואר או הדואר 6.
erez.yemini@alma-consulting.co.il. לפרטים ניתן לפנות לארז ימיני באמצעות הדואר  האלקטרוני: 

האלקטרוני הרשום בסעיף זה.
הנגב 7. נמצאים במרכז לחקלאות מדברית ברמת  הנגב אשר  מי רמת  ייערך במשרדי  מפגש הסבר 

(מו"פ רמת הנגב) ביום 7.8.2013 בשעה 14:00 (לא חובה להגיע למפגש ההסבר על מנת להשתתף בהליך 
זה, אך ההגעה מומלצת ביותר) יש לתאם מראש את ההגעה. מי רמת הנגב שומרת לעצמה את הזכות 

לבטל מפגש זה אם לא תהיה הענות מספקת מצד משתתפים פוטנציאלים. 
הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו מהווה פנייה להקמת מאגר ספקים. ההליך אינו מכוון לקבלת הצעות 8.

למתן שירותים או למכירת מוצרים. החברה תטפל במידע שיתקבל על בסיס שיקול דעתה הבלעדי, 
והחברה אינה מתחייבת שהליך קבלת המידע יישא תוצאה מעשית כלשהי. ההוצאות של הכנת מידע 
הכרוכות במסגרת הליך זה יחולו על מוסרי המידע בלבד. מוסר המידע לא יהיה זכאי לפיצוי או לגמול 

בגין השתתפות בהליך זה.

www.mei-r.co.il

עירונית בבעלותה המלאה של  הנה חברה  "החברה")  ו/או  הנגב"  רמת  "מי   – (להלן  בע"מ  הנגב  רמת  מי 
המועצה  בתחום  שפכים  וטיהור  סילוק  בנושאי  טיפול  על  אחראית  החברה  הנגב.  רמת  האזורית  המועצה 

האזורית רמת הנגב ומשמשת גם כספקית מים למספר צרכני מים ברחבי המועצה האזורית רמת הנגב.

(RFI) בקשה לקבלת מידע
בחינת שילוב טכנולוגיות חדשות לטיהור שפכים 

במכון טיהור שפכי פתחת ניצנה


