
מי רמת הנגב בע"מ )להלן -"מי רמת הנגב" ו/או "החברה"( הנה חברה עירונית בבעלותה המלאה 
של המועצה האזורית רמת הנגב. החברה אחראית על טיפול בנושאי סילוק וטיהור שפכים בתחום 
המועצה האזורית רמת הנגב ומשמשת גם כספקית מים למספר צרכני מים ברחבי המועצה האזורית 

.www.mei-r.co.il רמת נגב. ניתן ללמוד עוד אודות החברה באתר האינטרנט של החברה

)RFI( בקשה לקבלת מידע
כיסוי מאגר קולחי קציעות במערכת תאים 
פוטו-וולטאים )PV( בשילוב או ללא שילוב 

של אגירת חשמל

בברכה,
יעקב מוסקוביץ, מנכ"ל מי רמת הנגב

www.mei-r.co.il

מי רמת הנגב פרסמה מכרז לביצוע עבודות להקמת מאגר להקמה של מאגר קולחים לצורך   .1
איגום של קולחים שאיכותם "השקיה חקלאית לא מוגבלת" )קולחים שלישוניים(, המאגר 
יוקם בפתחת ניצנה בגוש 39007, חלקה 12 )חלק(. מסמכי הבקשה לקבלת מידע ותוכניות 
פרק  תחת   www.mei-r.co.il הנגב  רמת  מי  של  האינטרנט  באתר  נמצאות  המאגר 
המכרזים. החברה מעוניינת להגיע להפעלה של מערכות טיהור השפכים ומפעל ההשבה לא 
פליטות פחמן לסביבה, צריכת החשמל הצפויה משני מתקנים אלו הנה כ- 700-800 אלפי 
קוט"ש לשנה, כאשר את עודפי החשמל ניתן יהיה למכור לרשת. נוכח משטר הפעלה של 

מכון טיהור השפכים ומפעל ההשבה נבחנת גם אגירה של חשמל )ככל שזו תהיה כדאית(.
החברה בוחנת ביצוע הפרויקט באחת )או שילוב( השיטות הבאות:   .2

היזם יקים על חשבונו ויהיה אחראי התפעול והתחזוקה של המערכות, כאשר לחברה   .2.1
ישולם תשלום שנתי מוסכם כדמי שימוש;

)כולל או ללא הסכם  ידי מי רמת הנגב באופן מלא או חלקי של המערכות  מימון על   .2.2
תפעולי של מערכות ייצור החשמל(;

מכון  לצורך הפעלת  ושימוש בחשמל  אנרגיה  אגירת  בכל חלופה, שילוב של מערכות   .2.3
הטיהור ומפעל ההשבה, כחלופה לשימוש בחשמל מרשת החשמל;

מטרתו של הליך זה הנה קבלת מידע ממציעים פוטנציאלים וזאת על מנת לסייע לחברה   .3
זו בכדי  להכין את מסמכי המכרז/קול קורא בצורה המיטבית.  אין בפרסום בקשת מידע 

להעיד שאכן הפרויקט יצא לפועל ו/או יפורסם מכרז/קול קורא כאמור.
המשתתפים בהליך קבלת המידע נדרשים להציג:  .4

רשות  של  תחרותי  בהליך  שהתקבלה  מכסה  בעצמו  מחזיק  שהפונה  כך  על  הוכחה   .4.1
החשמל ו/או רישיון מתאים מרשות החשמל, לצורך ייצור חשמל שמקורו בכיסוי מאגרי 

מים;
אחריות לכך שמעצם הקמת המערכת לא יורע מצבם של הקולחים, וככל שיידרש תכנון   .4.2

וביצוע של מערכות לשימור ושיפור איכות הקולחים במאגר;
הצגה )באופן כללי( של שיטת הצבת המערכות, בשים לב לתכנון הקיים של המאגרים;  .4.3

לפרטים נוספים יש לפנות לארז ימיני באמצעות מייל:  .5
 .mei-r.n@mop-rng.org.il עם העתק למייל erez.yemini@alma-consulting.co.il 

עקב מגפת הקורנה מפגש ההסברה לנושא יערך בזום ביום א', בתאריך  15.11.2020 בשעה   .6
.mei-r.n@mop-rng.org.il :12:00, יש להירשם על מנת לקבל קישור לכניסה במייל

יש להגיש התייחסויות להליך זה עד ליום 21/11/2020 בשעה 12:00 למייל:  .7
 .erez.yemini@alma-consulting.co.il :עם העתק למייל mei-r.n@mop-rng.org.il 

הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו מהווה פנייה להקמת מאגר ספקים. ההליך אינו מכוון לקבלת   .8
הצעות למתן שירותים או למכירת מוצרים. החברה תטפל במידע שיתקבל על בסיס שיקול 
דעתה הבלעדי, והחברה אינה מתחייבת שהליך קבלת המידע יישא תוצאה מעשית כלשהי. 
בקשה  מסמכי  להכנת  כעזר  היתר,  בין  לשמש,  עשוי  זה,  הליך  במסגרת  שיתקבל  המידע 

לקבלת הצעות )מכרז פומבי או "קול קורא"( שיפורסם בתקופה הקרובה.


