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 קול קורא

מיכלי השתיה  הרחבת איסוף שםללהגשת הצעות לפתרונות טכנולוגיים חדשניים 

 לצורך מיחזורםאיסוף  התייעלות בהליכיתוך  המשפחתיים,

  

 התאגיד - רקע

הפועל ללא מטרות רווח כדי  הינו תאגיד"( אל"ה" או "התאגיד)"מ "תאגיד איסוף מכלי משקה בע

 .ם את מיחזור מיכלי המשקה במדינת ישראלדלק

 

 הקול הקורא – כללי

, יוזמות לפיתוח "(הפנייה" או "קול קוראזה )" מבקש לאתר באמצעות קול קוראהתאגיד 

, הנצרכים בבתיםמיכלי שתיה  הרחבת איסוף שםלרעיונות/טכנולוגיות ו/או מוצרים חדשניים, 

והכל  פיקדוןשל מיחזורם, ללא מנגנון  איסוף מיכלי שתיה לצורך בהליכי והתייעלות אופטימיזציה

מערך  להקל על תפעול ר,ציבוכלל הל את האיסוף להנגיש, האיסוף כמויותאת  להרחיבבמטרה 

 .תוך ייעול משאבים והשפעה מינימלית על הסביבה המחזור

  

כל אדם מחקר, מוסד להשכלה גבוהה ו ןמכוחברה, מיזם, יזם, כל גורם, תאגיד הלצורך כך מזמין 

להגיש הצעות לפתרונות טכנולוגיים ו/או רעיונות ו/או מוצרים "( םמשיביה"אחרים )או גוף 

 כאמור לעיל מיכלי שתיההרחבת איסוף  שםל בתחומים הקשורים במישרין או בעקיפין חדשניים,

 .כמפורט להלן לאיסוף מיכלי המשקה לצורך מחזורםו/או 

  

 הקורא הקול תחומי

 .בבתים הנצרכיםכלי המשקה הגברת כמויות איסוף מ .1

 .תהליך איסוף מיכלי השתיהשיפור תפוקות ב .2

 .בבתים ו/או בקרבת הבתים יעילים ואסתטיים   פיתוח כלי אצירה .3

 .אנרגטית תתוך התייעלו לצורך מיחזורמיכלים איסוף פיתוח יכולות  .4

 .למחזורםעד הליך איסוף  מכלי משקה אופטימיזציה של  .5

 .רובוטים לביצוע עבודות .6

 ., רכש ואחסנה ותהליכיםאיסוףשרשת ה לוייעואמצעים וטכנולוגיות לשיפור כלים,  .7

 .לוגיסטיים כבדים כגון ניהול ציי רכב וציוד מכני והנדסי

 .מצוינים לעיל, ובלבדניתן להגיש פניות בנושאים נוספים שאינם  – שימו לבנושאים אחרים:  .8

 .ה"אלשל עילויות פהשרין או בעקיפין, לתחומי במיים, שהינם קשור
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 ההצעה הגשת

 הפניות תכולת

 מענה מלא לטופס ההצעה המצורף. במענה לקול הקורא לכלול לתאגידעל פניות 

 והבהרות שאלות

 כתובתלבאמצעות דוא"ל, קול קורא זה בעניין הבהרה לאו בקשות  שאלותניתן לפנות ב

Ela@elas.co.il  יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  התאגיד

 . פניות כאמורל

 ואופן הגשת המענה    מועד

 .2020 ספטמבר בחודש 30יום מ יאוחר לא כן לעשות מתבקש זו לבקשה להשיב המעונייןמשיב  לכ

 Ela@elas.co.ilכתובת: ל בלבד באמצעות דוא"ליוגש המענה לבקשת המידע 

 .9-16ה' בשעות -א' בימים 03-5101999בטלפון ניתן לוודא קבלת ההצעה 
 

 /https://ela.org.il ה"א באתר תאגיד המחזור אלומציתן לפרטים נוספים נ

 

   ותהצעאמות המידה לבחינת ה

 .תאגידהתאמת הרעיון ו/או טכנולוגיה ו/או המוצר לצרכי ה .1

  .לוחות הזמנים לפיתוח הרעיון ו/או המוצר ו/או יישום הטכנולוגיהעלות ו .2

 .ייעול משאבים והשפעה מינימלית על הסביבה .3

רעיון ו/או בטכנולוגיה שבוהחברתי  , הסביבתי, החוקיוהפוטנציאל העסקיחדשנות המידת  .4

 .ו/או במוצר

 .ההטמעאו ב פיתוחהסיכונים הכרוכים בו וכיוצ"ב(טכנולוגית, כלכלית )ישימות  .5

בעבודה  או מי מבעלי מניותיו או לקוחותיו תאגידהוניסיון עבר )של  , ותק, מוניטיןאיכות .6

 .(עם המציע

 רלוונטי נוסף, לפי העניין.כל שיקול  .7

 

 כלליות הנחיות

 והליכים עתידיים הפנייהמהות 

בלבד, בהתאם למפורט בה, ובעקבות קבלת המידע או הצעות נועדה לקבלת מידע פנייה זו  .1

  את המשך פעולותיה בנושא הפנייה, אם בכלל. ה"אלתשקול 

ולפיכך אין  כלשהו תחרותי הליךמ חלק ואינה הצעות להציע הזמנה בבחינת קול קורא זה אינו .2

 כלשהי התחייבות משום זו היבפני אין. וכדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים ל וב

 אם עתידי הליךב אחר או כזה גורם לשתף או, זו פנייה בנושא תחרותי הליך לפרסם ה"אל של

 ואין ;יפורסם כאמור, אםהליך תחרותי כדי להקנות יתרון ב פנייה זובהיענות ל אין; יפורסם

 כלשהו גוף או/ו אדם או/ו המשתתפים כלפי כלשהם הבטחה או התחייבות ליצור כדי זה בהליך

 .או הבטחה לעמידה בתנאי סף כלשהו או בכל תנאי אחר בקשר לנושאים המוזכרים בו

mailto:Ela@elas.co.il
mailto:Ela@elas.co.il
https://ela.org.il/
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 התחרותי בהליך לדרוש רשאית תהיה היא, כאמור תחרותי הליך לפרסם ה"אל תחליט אם .3

 תנאים להציב רשאית ותהיה, הכלולים בקול קורא זה ומאלו/או נוספים  שונים שירותים

 . הבלעדי דעתה שיקול פיוהכל ל, בקול קורא זה שהוצגו מאלה שונים או נוספים

וצע במסגרת פנייה זו, וכי היא רשאית ישפתרון כלשהו איננה מתחייבת לבחור ב ה"אלכי  יובהר .4

 זו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. וצע במסגרת פנייה יש פתרוןשלא ליישם אף 

באופן פרטני, לפי  בחןתאגיד ייקול הקורא, הבתחומים הנידונים ב רלוונטית הצעהככל ותמצא  .5

בכפוף , והכל בהסכםמשיב או גורם , את האפשרות להתקשר עם אותו ווצרכי ושיקול דעת

לרבות . תנאי הסכם כאמור, ככל שיהיה, על פי כל דין תאגידובהתאם לחובות החלות על ה

תנאים יסוכמו במו"מ בין התאגיד לבין הצד השני, ויכללו היקף ההתקשרות ומהותה, 

 ,בתהליך הפיתוח התאגידהשתתפות כגון מקובלים בשוק, המסחריים בהתאם לפרמטרים 

  ."בצתמלוגים וכיו ף,משות קניין רוחני ,צד השני על ידי התאגידהשקעה ב

 

 

 ההצעות ותוכן נוסף מידע

 או לקול קורא זה שנענה שיבמ מכל נוסף מידע או השלמות, הבהרות לבקש רשאית תהא ה"אל .6

 .ולפי שיקול דעתה לנכון שתראה כפי והכל, לקול קורא זהשלא השיבו  אחרים מגופים

 איננה ה"אל כי יובהר. נציגיה בפני המענה הצגת לצורך מהמשיבים מי לזמן רשאית ה"אל .7

 .המשיבים כל את לזמן מחויבת

, ידו על שיימסר במידע שימוש לעשות תוכל ה"אלש מסכים הוא כי מצהיר זו לפנייה משיב כל .8

 .לנכון תראה אל"הש אחר צורך לכל או הליך תחרותי הכנת לצרכי, חלקו או כולו

 ידם על שהוגש במענה הכלולים המסמכים או/ו הנתונים מהם לציין מתבקשים לפנייה המשיבים .9

 כל תעביר או/ו תגלה ולא בסודיות תשמור ה"אל, דין לכל בכפוף. מסחרי סוד לדעתם ומהווים

 ויועצים ה"אל לעובדי למעט, זו פנייה במסגרת לרשותה הגיע אשר מסחרי סוד המהווה מידע

 לפנייה המשיבים כי מובהר כן. תפקידם מילוי לצורך להם נחוץ כאמור המידע אשר, מטעמה

 .זו יהילפנ רלוונטיים שאינם פרטים ידם על הושחרו שבהם ואסמכתאות מסמכים להגיש רשאים

 או/ו, רוחני קניין בעניין לרבות, טענה כל על מראש מוותר הוא כי מצהיר זו לפנייה המשיב .10

לקול קורא  תשובתו במסגרת שנכלל המידע בגין מטעמה מי או ה"אל מאת דרישה או/ו תביעה

 . שיהיו ככל בעקבותיה ההבהרה בקשות במסגרת או זה

 המשיבים של הבלעדית באחריות הינן ובהגשתו זו לפנייה המענה בהכנת הכרוכות ההוצאות כל .11

 ה"אלמ כלשהו תשלום או החזר או שיפוי או פיצוי לכל זכאים יהיו לא המשיבים. חשבונם ועל

 .לכך בקשר אחריות כל תהיה לא ולחברה, זו לפנייה המענה הגשת בגין

 שיעשה שימוש כל או/ו שהגיש המידע במסגרת כי מתחייב זו לפנייה במענה מידע המגיש משיב .12

 יישא לבדו המשיב. שלישי צד של מסחרי סוד או יוצרים זכויות לרבות זכויות תיפגענה לא, בו

 .כאמור שלישי צד זכויות הופרו כי בטענה שמקורה תביעה או/ו דרישה לכל באחריות
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שיבחר לענות לפניה זו מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, לרבות בעניין זכויות  משיב .13

קניין רוחני על המידע שהוא סיפק במסגרת המענה לפניה זו, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

סיפק במסגרת תשובתו לפניה זו  משיבבגין מידע, כולו או חלקו, שה וו/או מי מטעמ התאגיד

 ככל שיהיו. ,ההבהרה בעקבותיהאו במסגרת בקשות 

כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה המשיב  .14

זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או 

 .הכנת המענה והגשתו

ו/או להוסיף תנאים שונים ו/או נוספים  הא רשאי לשנות כל תנאי המפורט בפניה זוי התאגיד .15

 הבלעדי. ווכן לדחות כל מועד הקבוע בה, הכל על פי שיקול דעת

 

 

 

 
 בברכה,                                                                             

 
 ד"ר אורנית רז, מנכ"ל
 תאגיד המיחזור אל"ה
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 טופס הצעה
 

 להרחבת איסוף מכלי משקה ו/או התייעלות בהליכי האיסוף פתרונות חדשנייםקול קורא בתחום 
 

 תאריך שליחת הצעה _______________
 

 :פרופיל המציע

 שם: _______________________ מס' התאגיד/ע.מ.: __________________                  

 ______________________________________ כתובת:______ שנת הקמה:_______

 : ______________________)אקדמיה, הזנק, מסחרית, מכון מחקר( המשיב רקע

 

 פרטי קשר:

:____________ תפקיד:___________ המציעשם איש הקשר אצל 

 טלפון:_______________ דוא"ל: __________________

 אתר__________________________________

 

 ומעלה באמצעי שליטה כלשהו( במציע: 10%)המחזיקים המחזיקים המרכזיים שמות 

 ._____________________  ת.ז.   _____________________1

 ._____________________  ת.ז. _______________________2

 ._____________________  ת.ז. _______________________3

  של אותו תאגיד( נו תאגיד יש לפרט את בעליויה י המציעבעלאחד מ)אם 

 :המציע תחומי פעילות

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 פרטי ההצעה
 שם הפרויקט המוצע

____________________________________________________________________ 
 
 

 תחום ההצעה:

 הנצרכים בבתים המשקההגברת כמויות איסוף מכלי  .1

 תהליך איסוף מיכלי השתיהשיפור תפוקות ב .2

 פיתוח כלי אצירה  יעילים ואסתטיים  בבתים ו/או בקרבת הבתים .3

 אנרגטית תתוך התייעלו איסוף מיכלים לצורך מיחזורפיתוח יכולות  .4

 הליך איסוף  מכלי משקה עד למחזורם.אופטימיזציה של  .5

 רובוטים לביצוע עבודות .6

, רכש ואחסנה ותהליכים איסוףשרשת ה לוייעוים וטכנולוגיות לשיפור אמצעכלים,  .7

 לוגיסטיים כבדים כגון ניהול ציי רכב וציוד מכני והנדסי

 __________________________________________ (אחר, )פרטו בבקשה .8
 
 

 (עמודים 3עד תיאור הפרויקט המוצע )

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

 

 Ela@elas.co.il לכתובת דוא"ל וכל מידע רלוונטי ניתן לשלוח מסמכים נוספים
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