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 קנט -ועדת מכרזים

 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחידהנדון: 
 

 

שנים. ביטוח זה שם דגש על חשיבות השמירה  20 -זה למעלה מ וצאן קנט מבטחת פינוי וכילוי פגרי בקר

כילוי של חברת א.ע. על איכות הסביבה ופינוי מהיר וישיר של בקר מהמשקים החקלאיים למתקן ה
 "( בעין המפרץ.החברהביואקולוגיה בע"מ )להלן: "

וכילוי פגרי בקר. בכל הנוגע לפינוי  שנים עם חברת א.ע. ביואקולוגיה 20 -מעל לעבודה של  ןניסיולקנט 

הן ע"י קנט והן ע"י מועצת החלב המהווה  -בתקופה זו נעשו בקרות רבות וממושכות על עבודת החברה

 כם הביטוח.שותפה להס

לאורך השנים השקיעה החברה סכומי כסף ניכרים בשיפור מערך הכילוי שברשותה והבאתו לרמה 

, וכיום היא היחידה בארץ היכולה הגבוהה ביותר הנדרשת לשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור

ן חדשני לכילוי בימים אלו החברה חונכת מתק. לעמוד בהיקף פינוי של אלפי טונות פסולת מן החי בשנה

פגרים אשר תוצריו עומדים בדרישות המחמירות ביותר של איכות הסביבה ושבבנייתו הושקעו עשרות 

 מיליוני שקלים. 

כמו כן החברה השקיעה רבות, ובפרט לאחרונה, בשדרוג האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה לצורך 

לחברה מערך  המפונה מן המשקים למתקן הכילוי. והצאן שירות למגדלים ומעקב ובקרה אחר הבקר

והיא מפעילה עבור קנט אמצעי צילום מונחי לוויין מתקדמים המאפשרים  24/7הזמנת שירות הפעיל 

 המפונה בכל עת. והצאן פיקוח הדוק על תנועת הבקר 

ם גורמי לחברה אישורים מכל הגופים הרלוונטיים לניהול עסקיה, וככל שידוע לי ומבדיקה שערכתי ע

מקצוע שונים בתחום, אין בישראל אף ספק נוסף אשר ברשותו אמצעי פינוי, כילוי ובקרה לענפי הבקר 

החברה אף הוכרה כפי שנמסר לי כספק יחיד גם בהתקשרות מול  כפי שיש לחברה.בהיקפים והצאן 

 השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות.

ראשי בקר וצאן בשנה בסכומים  30,000 -כעומדים על בהיקפי העבודה קיימים במסגרת ביטוחי קנט, ה

כל גוף אחר בישראל אשר עומד בדרישות קנט ושאר למיטב ידיעתי לשנה, אין  ₪מיליון  18 -למעלה משל 

 שיוכל לבצע עבודות אלו כראוי.  , אשר יש לו את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין,הגופים הרלוונטיים
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 תביעות קנטהערכה ומנהל מחלקת  

 
 
 

  

 


