 13מרץ2016 ,

הזמנה להציע הצעות לניתוח ההשפעה הסביבתית של פליטות מזהמי אויר
ממפעלי נאות חובב
מבוא:
.1

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות ליועץ לעריכת
ניתוח ההשפעות הסביבתיות של פליטות מזהמי אויר ממפעלי נאות חובב.

.2

מטרת הבדיקה הינה הערכת עומס המזהמים במרחב המועצה ובחינת המרווח הנותר כתנאי לכניסת
מפעלים חדשים.

.3

הליך הבחירה ביועץ אינו בגדר מכרז ,אלא הליך פומבי לקבלת הצעות ,שיבחנו על פי אמות המידה
ושיקולים שנקבעו על ידי המועצה בהתאם להוראות להלן.

.4

את ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת  katrin@neho.org.ilוזאת עד ליום  31.3.16כולל המסמכים
הנדרשים עפ"י סעיף "קריטריונים" המפורטים בהזמנה זו.

השירותים המבוקשים:
היועץ מתחייב לספק את העבודה הכוללת:
.1

הכנת מאגר מצאי הפליטות המאפיין את פליטות מפעלי מועצת נאות חובב ( מבוסס על דיווח במסגרת
בקשות להיתר פליטה).

.2

הרצת מודל  AERMODעל פי המטואדולוגיה שהוגדרה לביצוע סקרים מסוג זה בהנחיות של המשרד
להג"ס.

.3

ההרצות תתבצענה עבור מספר מזהמים ועבור מספר ממוצעי זמן .פרטי ההרצות יסוכמו עם הזוכה לאחר
חתימה על החוזה.

.4

הכנת דוח מסכם הכולל -השוואת הערכים שהתקבלו לערכי הסביבה או לערך ייחוס ( על פי דו"ח אלמוג
.)2006
הדוח יכיל את נתוני הפליטה ,הנחות חישוב ,תוצאות הרצות הפיזור כולל איזופלטות וטבלאות המציגות
את ריכוז החומרים לפי מרחק ממקורות הפליטה  ,עומס השפעתם על הסביבה ומסקנות.

.5

העבודה תכלול ותכמת את המרווח הקיים לקליטת מפעלים חדשים תוך התייחסות והשוואה לתעשייה
הקיימת.

.6

היועץ יגיש דו"ח ואת הקבצים האלקטרוניים שהיו הבסיס לחישובים ולהרצות המודל.

הקריטריונים:
החוקר מתחייב לעמוד בפרמטרים הבאים:
.1

ניסיון מוכח בהרצת מודל  AERMODבמסגרת הכנת בקשה להיתר פליטה ו/או הכנת תסקיר השפעה על
הסביבה ,עבור אחד ממפעלי נאות חובב או המועצה.

.2

המלצות לפחות משני לקוחות עבורם הוכן מסמך כמפורט בסעיף .1

.3

בעלי התפקידים שיבצעו בפועל עבודה זו יהיו כאלו שביצעו לפחות עבודה אחת כפי שמתואר בסעיף .1

.4

המציע יציג את הניסיון שיש לבעלי התפקידים שיבצעו בפועל את העבודה של הצעה זו.

השיקולים לבחירה:
הועדה וראש המועצה ,בבואם להמליץ ו/או לבחור ביועץ ,יתנו דעתם המקצועית ,בין היתר ,לפרמטרים הבאים:
א.

כישוריהם של המועמדים ,ניסיונם בעבודה עבור גופים ציבוריים.

ב.

יכולת היועץ למלא את התפקיד במהירות ויעילות.

ג.

הועדה וראש המועצה לא יהיו חייבים להמליץ ו/או לבחור בהצעה הזולה ביותר.

בברכה,
אנדריי אוזן
ראש המועצה

