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יחידת המכרזים

"א אדר תשפ"אי

2021פברואר  23

 –הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

לפרסום שיווקי בפלטפורמת המדיה והדיגיטל GWIמגזין 

 עם להתקשר בכוונתה כי מ"בע מים חברת מקורות בזאת מודיעה 1993 ג"התשנ, המכרזים חובת תקנות להוראות בהתאם

 .בנושא מומחיותו בשל יחיד כספק "GWI" חברת

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

 14.03.2021 מיום יאוחר לא וזאת בנושא למקורות לפנות רשאי ההתקשרות את לבצע המסוגל אחר ספק קיים כי הסבור אדם

 בצהריים. 12:00  בשעה

 enuriel@mekorot.co.ilו/או אימייל  03-6230568 פקס באמצעות, בלבד בכתב להעביר יש כאמור פניות

 .03-6230735 בטלפון הפקס קבלת לוודא יש

 הספק של פרטיו את וכן( ונייד קווי טלפון ומספרי כתובת ,מלא שם לרבות) הפונה של המלאים פרטיו את לצרף יש פניה לכל

 .בפניה הנטענות הטענות בדבר אסמכתאות ולצרף, האחר
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ועדת מכרזיםאל:    

 

 לפרסום שיווקי בפלטפורמת המדיה והדיגיטל GWIהתקשרות עם מגזין בקשה להנדון: 

 

למקורות צרכי פרסום שונים ומגוונים, בינהם: פרסום פעילות החדשנות של מקורות ופעילות הייעוץ הבנ"ל  .1
פרסום כתבות יח"צ  ,RFI-והשקענו, פרסום מכרזים לצורך הרחבת הפעילות ותמיכה בחברות הסטארטאפ בהן 

 לתחזוק המוניטין של חברת מקורות. 

סוקר את כל משק המים   GWIהוא מגזין בריטי יוקרתי המוביל בתעשיית המים העולמית. מגזין   GWIמגזין  .2
העולמי. המגזין מפרסם  מידי חודש פרסומים על חדשנות בתחום המים , פרויקטים מובילים , ניתוח התפתחויות 

סטארטאפים ומוסדות פיננסיים עוקבים אחרי פרסומים  ים ומגמות אזוריות . בכירים בתחומי המים,בשוק המ
 כמו כן המגזין מספק מעקב אחר מכרזים ועסקאות הנעשות בתעשיית המים. .במגאזין מידי חודש

שיית , והכל בנושאי תעמודעות, תוכן ממומן, באנרים, ראיונות וידאו, פאנלים וירטואליים צרכי מקורות כוללים:  .3
 . ד של מהנדסים ומנהלים בתעשיית המיםהמים וקהל יע

 שנה מאישור ההתקשרות ואופציה להארכה לשנה נוספת. –תקופת ההתקשרות  .4
, נבחנה התאמתם לצרכי מקורותונוספים בנ"ל מגזינים וחברות אנליסטים  רשימתבדיקה מעמיקה של  נעשתה .5

ם מידע מגוון אך לא נמצא מגזין נוסף בתעשיית המים שפונה לקהל היעד המתאים )מהנדסים ומנהלים( מפרס
 .מכרזים ועסקאותו יח"צלגבי טכנולוגיות חדשות, כתבות 

 
 
 
 

 אחר נוסף ספקלביצוע השירותים המפורטים במכתב זה ואין היחיד הספק הינו  GWIמגזין לסיכום הבדיקה שנערכה: 

 ל. "הנ השירות את לבצע המסוגל

 
 

 

   

 בברכה,                                                                                                                                            

 דודי בלסר                                                                                                                                          

 מנהל יחידת החדשנות
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