
 חטיבת משאבי אנוש ומינהל
 יחידת המכרזים

 אביב-תל 9רחוב לינקולן  -מטה החברה 

03-6230735| ט.  6713402, מיקוד 20128ת.ד. 

www.mekorot.co.il 

Company Headquarters, 9 Lincoln st. Tel Aviv 

P.O.B. 20128, 6713402 Israel | T. +972.3.6230735 

www.mekorot.co.il 

יחידת המכרזים

"ז אייר תשפ"אי

2021אפריל  29

 –הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

וקה לכלי רכבלשירות ותחז כלמוביל בע"מחברת 

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

 .בנושא מומחיותו בשל יחיד כספק כלמוביל בע"מ חברת

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

 17.04.21 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 המכרזיםאל: 

  ותחזוקה לכלי רכבחוזה שירות דון: הנ                         

 

"מחב' כלמוביל בע"מ" טרייטון מסוג מיצובישי , יםמסחרי כלי רכב 70-מתכננות לרכוש השנה כחב' מקורות וחברות הבת 

 חשכ"ל. להסכם, בהתאם בישראל יבואנית "מיצובישי"

 

מבוססים טכנולוגיות  בתנאי שטח קשים ומשתנים. הרכביםבפריסה ארצית,  חברת מקורות הינה חברה מבצעית הפועלת

  .ונדרשים לזמינות מלאהבעומס רב  מופעלים ,מתקדמות

 מערך מוסכים התקשרות עםנדרש למקורות וזמן שהייה מינימאלי של הרכב במוסך,  מחמירותלצורך עמידה בדרישות כשירות 

למגוון שירות טיפולים,  בכל מוסך בו יטופלו הרכבים יהיה מענה מלא פריסה ארצית וגיבוי של מספר מוסכים בכל אזור.ב

המוסכים יהיו ערוכים בכל עת עם  ת גג אחד. בתחום: מכני, חשמלי, אלקטרוני ומיזוג אויר תחת קור אחזקת הרכביםו תיקונים

שמשך שהיית הרכב במוסך לא יעלה בשום מקרה על זמן התקן הרשמי לביצוע  , כךחלפים מקורייםשל זמין וגדול מלאי 

 יצרן.ההעבודה הספציפית בהתאם להוראות 

 

במינימום  רכבים לכשירות, יבטיח טיפול מקצועי מהיר והחזרת מגובה יצרן, ותחזוקה כולל חלפים מקורייםביצוע חוזה שירות 

  .זמן ובאיכות גבוהה

 

בגלל המורכבות של פעילות בפריסה רחבה, רק התקשרות בהסדר יבואן יבטיח אחריות כוללת )עבודה וחלפים( לרבות אם 

 בוצעה במוסך היבואן או במוסכי הרשת שלו. 

 

כמו כן, להבטחת אבחון מהיר ומדויק של תקלות אלקטרוניות, נדרש ציוד דיאגנוסטיקה ממוחשב המחובר לבסיס נתונים אחד 

לכל המוסכים. החיבור מאפשר גישה להיסטוריית הטיפולים והתיקונים ע"י כל אחד מהמוסכים וביצוע שדרוגי תכנה למחשבי 

 הרכב בהתאם לעדכוני יצרן מעת לעת. 

 

בכל  פריסה ארציתבמוסכים  בלבד ולו האחזקהבתחום ע"י היצרן, ך שהוסמבלעדי  ןיבואכב כמפורט מעלה מיוצג ע"י הר יצרן

  .רחבי הארץ

 

התקשרות בהסדר יבואן תבטיח , ובנוסף , היבואן הבלעדי הינו היחיד שמסוגל לספק את השירות כמפורט לעילילמיטב ידיעת

מחירים וסטנדרטים אחידים לטיפולים בהיבט האיכותי והמקצועי, ותיתן מענה בפריסה ארצית לפיזור הרכבים בהתאם 

 למרחבים ויחידות אספקת המים.

 

 מיצובישי טרייטוןשל רכבי  ישראלב הבלעדי ןהיבואעם  חוזה שירות ותחזוקהלאשר ברצונה של מקורות לאור האמור לעיל 

 .שבנדוןלהתקשרות  יחיד כספק בוולהכיר  ,באמצעות רשת מוסכי היבואן

 

 חודשים.  12תקופת ההתקשרות הינה 

 

 בברכה, 

 מירב אשכנזי

 שמר"ת מנהל יחידת
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