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 2021אוקטובר  27

 כ"א חשון תשפ"ב

 הנידון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 
, מודיעה בזאת 1993 בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

חברת  –מקורות חברת מים בע"מ כי בכוונתה להתקשר עם ספק יחיד 

FLOWSERVE  6ה שנייה דגם משאבה דרגלרכישתHDX17A  מתקן עבור

 .התפלה סבחה ב' באילת

 רצ"ב להודעה זו מכתבו של הגורם המקצועי במקורות, כי מדובר בספק יחיד.

אדם הסבור כי קיים יצרן ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 

 .12:00בשעה  09.11.2021למקורות בנושא וזאת לא יאוחר מיום 

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות דוא"ל 

gsventitzky@mekorot.co.il 

 עם מר גוסטבו סבנטיצקי.  073-3521401בטלפון  תויש לוודא קבל

לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה )לרבות שם מלא, כתובת 

קווי ונייד( וכן את פרטיו של היצרן הישראלי, ולצרף אסמכתאות ומספרי טלפון 

 בדבר הטענות הנטענות בפניה.
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 ספק יחיד-מכ-13092021 סימננו:           
 13.09.2021   תאריך:          

 
 

 יח' רכש –סבנטיצקי גוסטבו אל: 
 

  
 2ל סבחה ב' דרגה  משאבההזמנת  הנדון:

 
 

דגם  FLOWSERVE / WORTHINGTON תוצרתמשאבה אופקית  מותקנת( 2)דרגה ' ב סבחה במתקן התפלה

6HDX17A. לרכוש משאבה נוספת למלאי חירום לצורך גיבוי מלא של יש מהנדס מרחב הדרום של הנחיה  לפי

 מתקן ההתפלה במקרה של כשל במשאבה הקיימת.

 

משאבה  יש צורך ברכישתעל מנת למנוע שינויים מהותיים במתקן ולבצע החלפה מהירה של ציוד שאיבה 

 מדגם זהה למשאבה הקיימת. FLOWSERVE/ WORTHINGTON ספציפית תוצרת

 

 FLOWSERVE WORTHINGTON/  את חברת המייצגת KEYSTONEאבקש לאשר את חברת 

 זו.בהתקשרות המשאבה כספק יחיד לצורך רכישת 

 
 
 
 
 

 ה, כ ר ב ב              
 

 אלכס גרשמן                               

 מכונות בכיר  מהנדס                             
 מרחב הדרום 
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