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 הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 לרכש מערכות לבדיקת קיבולת מצבר בצמטק בע"מחברת 

 

 

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

  .כספק יחיד" בצמטק בע"מ "מים בע"מ כי בכוונתה להתקשר עם חברת 

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

 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות למקורות

פניות כאמור יש להעביר  .ייםבצהר 12:00בשעה  2.9.21בנושא וזאת לא יאוחר מיום 

לוודא קבלת הדוא"ל  יש kgolan@mekorot.co.ilבכתב בלבד, באמצעות דוא"ל 

 .054-7500190בטלפון 

  

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

 הטענותטלפון קווי ונייד( וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר 

 .הנטענות בפניה
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לשרות ורכש למערכות לבדיקת קיבולת מצבר בצמטק בע"מחברת חוות דעת הנוגעת לספק יחיד עם הנדון: 

שלום רב,

להלן חוות דעת שנתבקשתי להעביר בהתייחס לקיומו של ספק יחיד בישראל המסוגל לספק שירות רכש ותחזוקה
 למערכות לבדיקת קיבולת מצבר

 כללי: .1

כגון: ציוד          בחברת מקורות ישנן מערכות מגובות מצברים הדורשות יכולת הפעלה בחוסר הזנת חשמל מחח"י .1.1

בקרה, דיזל גנרטור וכו'.

 במערכות אלו מותקנים מצברים ומטעני מצברים לשמירת רמת הקיבוליות בזמן חוסר חשמל. .1.2

בנושא מטופל  ברים במתקנים, כך שהטיפולבחברת מקורות אין מענה אחיד לבדיקת רמת הקיבוליות של המצ .1.3

.באופן עצמאי בכל מרחב

 שנים יוחלפו המצברים גם אם המצבר תקין. 3הוראות האחזקה הקיימות קובעות שכל תקופה של עד  .1.4

חוסר היכולת לזהות מבעוד מועד מצב המצברים עלול לפגוע ברציפות פעילות מתקני אספקת המים בזמן חוסר  .1.5

ל לגרום לחשיפת החברה להוצאות אחזקה מיותרות מצד שני.חשמל  מצד אחד ועלו

( למערכות לבדיקת קיבולת מצבר בהתאם לדרישות  RFIפרסמנו בקשה לקבלת מידע )  08/2019בחודש  .1.6

ולצרכים של חברת מקורות. 

 .בצמטק בע"מהחברה היחידה שאנו מכירים וברשותה מוצר המתאים לדרישות של חברת מקורות הינה חברת  .1.7

 לשרות ורכש מערכות לבדיקת – בצמטק בע"מחברת  -חברת מקורות מעוניינת להתקשר עם ספק יחיד  .1.8

קיבולת מצבר.

 סיכום .2

ככל הידוע לנו לא קיימים ספקים אחרים המסוגלים לספק את השירות הנדרש, ולכן בכוונתנו להתקשר עם 

מלש"ח לא כולל מע"מ. 4 -שנים ובסכום מוערך של כ 5כספק יחיד לתקופה של  בצמטק בע"מחברת  

בברכה,    
 ניסים מזור   

מהנדס אלקטרוניקה       
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