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 SEVEN SEAS SHIPPING & INVESTMENTS חברתהתקשרות עם 

LTD  להובלה פסולת חומרים מסוכנים לטיפול בחו"ל 

 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

להובלת פסולת חומרים לצורך ביצוע עבודות  SEVEN SEAS SHIPPING & INVESTMENTS LTDחברת איכות הסביבה בע"מ החליטה על התקשרות עם  החברה לשרותי
 .מסוכנים לטיפול בחו"ל

, ושל היועצים המשפטיים, מדובר על )מצ"ב כנספח א'( על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע
מסוגל לבצע את פינוי הפסולת המסוכנת, בהתאם למדיניות ספק יחיד בישראל אשר 

הספקים הנוספים בישראל כאשר המשרד להגנת בסביבה ולשיקולים שנקבעו בה, וזאת 
 לבין החברה. םועשוי להתקיים ניגוד עניינים בינ הינם גורמים מתחרים לחברה,

 6ד וה בעחודשים עם אפשרות להארכת 24-תקופת ההתקשרות עם הספק היחיד הינה ל
 .₪ 600,000 -חודשים נוספים, והיקפה מוערך בכ

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק את השירותים האמורים,  ומעוניין לעשות כן 
ולערער על החלטת  18:00בשעה  18/06/2018רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 

 הועדה.
 

    בכבוד רב,

 מהנדסת כימיה ,עינב סמואילוף

 אגף שירות לקוחותראש 

 08-6502830טלפון: 

 08-6503712פקס: 

 050-3134348נייד: 
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 ח"סיון תשע ט'

 
 הובלה פסולת חומרים מסוכנים לטיפול בחו"לל  SEVEN SEAS SHIPPING & INVESTMENTS LTD חוות דעת מקצועית בעניין חברתהנדון : 

, או תכונותיה הפיסיקליות או כמותה, ריכוזה שעקב פסולתהיא  חומרים מסוכנים פסולת

הכימיות עלולה לגרום או לתרום בצורה משמעותית לעלייה בתמותה, בתחלואה, או לכל פגיעה 

שהיא, חולפת או מתמשכת )בלתי הפיכה(, בבריאותו של האדם או בסביבה אם אין מטפלים בה, 

 .או מאחסנים, משנעים או מטמינים אותה כראוי

בו  OECD -העל החלטות ארגון  אמנת בזל, וכנת בישראל נסמכת עלמדיניות ייצוא הפסולת המס

 .מסוכנת מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנוגע לייצוא פסולתחברה מדינת ישראל וכן על 
שנים, את כלל השיקולים מספר המשרד להגנת הסביבה קבע במסגרת מדיניותו, הנהוגה מזה 

סוגי הטיפול,  עדיפות, שיקולי תחרות מסוכנים:לייצוא פסולת חומרים  שיש לאזן בעת מתן היתר

 .ובחינת אפשרות טיפול בארץ עלויות

שירותי ניהול , מציעה ללקוחותיה "(החברה)להלן: " החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

פסולות שלא ניתן לטפל בהן בישראל מיוצאת לטיפול, מחזור ו/או השבה . מלאפסולת מסוכנת 

 .במתקני טיפול מאושרים באירופה

 וביקשה לבחון קיומם של ספקים אחרים/נוספים בתחום זה בישראל. SEVEN SEAS SHIPPING & INVESTMENTS LTDהחברה קיבלה שירותי ייצוא פסולת מסוכנת מאת חברת 

, אולם התברר כי חברות אלה עובדות באופן שוטף עם GLOBAL EXPORT SHIPPING  -ו  TANKO INTERNATIONAL LTD -קיימות שתי חברות נוספות  מבדיקה שנערכה עלה כי

מתחרי החברה, וקיים חשש ממשי לניגוד עניינים העלול לסכן את פעילותה העסקית של החברה 

 ו/או לפגוע בסודותיה המקצועיים/מסחריים.

על מנת לעמוד על טיבן וקיום ניסיון  (O., LTDCHINA SHIPPING ( ISRAEL ) AGENCY C -ו fridenson ,INTERDEL G.C.T (1986) LTD. ,DHL)כגון: ת אחרות בארץ פניות לחברו

רשותה קודם בתחום לא הניבו תוצאות, ואף חברה לא העבירה מידע ו/או פרטים המוכיחים כי ב

  הצעת מחיר קונקרטית. ניסיון קודם במתן השירותים ו/או 
לאור האמור, הח"מ סבורה כי מדובר על מקרה של ספק יחיד ומבקשת את אישור הוועדה 

  להתקשרות עמו מכוח תקנת הפטור הרלוונטית לספק יחיד.
 

 בכבוד רב,

מהנדסת  – עינב סמואלוף
 כימיה

 ראש אגף שירות לקוחות 


