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"ז אב תשפ"אט

 –הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

חברת מבט"י )מפעלי ביוב וטיהור ירושלים(

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

 .בנושא מומחיותו בשל יחיד כספק מבט"י חברת

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

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

 בצהריים. 12:00  בשעה11.08.2021

 .enuriel@mekorot.co.ilאימייל  באמצעות, בלבד בכתב להעביר יש כאמור פניות

 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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 2021יולי  25

 "ז אב תשפ"אט
 

הנדון : הודעה על כוונה להתקשר כספק יחיד עם חברת מבט"י לביצוע הנחת קו מקורות "30 )באמצעות תלייה על 

 התקרה( בתוך מנהרת ביוב של חברת "הגיחון" 

 

ונמצאת בשלב לקראת שעברה דיון טכני ברשות המים  ,אספקת מים לאזור אורה עמינדב ובית לחם, במסגרת תכנית כללית

כמו כן ו ,במנהרת ביוב של תאגיד הגיחון באמצעות תלייתו בתקרת המנהרה 30נדרש להניח קטע קו המים בקוטר " שיפוט,

 יציאה מהמנהרה. בבכניסה ו -המשך קו מים בשני קטעי להניח 

 

מתוכנן קו המים  ,מאושרת ומתואמתבהתאם לתכנית הנדסית הגיחון אישר למקורות להניח את הקו בתוך המנהרה.  תאגיד

 תקרת המנהרה.   להיתלות על 

 

אלקטרומכאניות  , הכוללות התקנת מערכות)מפעלי ביוב וטיהור ירושלים( בימים אלו מבוצעות עבודות במנהרה על ידי מבט"י

 וכן מערכות מולטימדיה עדינות. 

 

א טיהור השפכים של ירושלים והסביבה, הקמת תחנות עיריית ירושלים במטרה לטפל בנושע"י  חברה שהוקמה מבט"י הינה

הולכה, סילוק וטיהור  –שאיבה, קווי הולכה, כריית מנהרות וכל פעולה אחרת הקשורה ביישום מטרתה העיקרית של החברה 

 .  שפכים

 

מבט"י, שכן אילו לדברי מבט"י, קיים צורך דחוף בביצוע העבודות להנחת הקו של מקורות במקביל לביצוע העבודות על ידי 

עבודות הנחת הקו יבוצעו לאחר סיום העבודות על ידי מבט"י, קיימת סכנה לגרימת נזק לציוד שיותקן על ידי מבט"י במנהרה. 

, מבט"י מבקשים כי העבודות יבוצעו על ידי הקבלן המבצע את העבודות במנהרה בנוסף, נוכח צפיפות השטח וצמידות העבודות

 ט"י שמבצע כעת עבודות בתוך המנהרה הוא חברת "אחים ברדריאן". הקבלן מטעם מבעבורם. 

 

כפי שהובהר על ידי מבט"י, מבט"י מבט"י מבקשים שההסכם יהיה מולם, לצורך ניהול כלל העבודות במנהרה באמצעותם. 

דרך זו . מבט"י הבהירה כי שתכלול גם את העבודות שזה יבצע עבור מקורותתרחיב את התקשרותה מול הקבלן כך 

 . בנסיבות הקיימות מבחינתה ההתקשרות היחידה האפשרית 

 

בנסיבות המיוחדות שנוצרו, ובפרט לוחות הזמנים המוגבלים ושיקולי הבטיחות, ועמדת מבט"י לפיה לא ניתן לבצע עבודות 

מבט"י הינה במנהרה באמצעות קבלן נוסף וכי נדרש שהניהול הכללי של כלל העבודות במנהרה יבוצע על ידיה, נראה כי 

 לבצע את הקו כאמור.  תהיחידה שבהתאם למצב הדברים בפועל מסוגל

 

 30מבט"י לביצוע הנחת קו מקורות "כספק יחיד עם חברת להתקשר עם מבט"י לאור האמור לעיל ברצונה של מקורות 

 .)באמצעות תלייה על התקרה( בתוך מנהרת ביוב של חברת "הגיחון"

 

  בעניין שבנדון. מצורף מכתב חברת מבט"י

 
 בברכה, 

 ולדימיר שפירא

 מרכזמנהל מחלקת ניהול פרויקטים 

                                                                                                                                           ________ 
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