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"ד כסלו תשפ"בי

מערכות מים בע"מ  עמיעד חברת - הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 מתוצרת עמיעדלמערכות מסננים  לשירות ואחזקה

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

 .כספק יחיד" בע"מ מערכות מים עמיעד "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  .בצהריים 12:00בשעה  07.12.21בנושא וזאת לא יאוחר מיום 

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

 .054-7500190בטלפון 

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

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

 .הנטענות בפניה

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור המכרזים
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הנדון: שירות ואחזקה למערכות מסננים מתוצרת עמיעד מערכות מים בע"מ

מערכות מים בע"מ בפריסה  מתוצרת חברת עמיעד מערכות מסננים 30 -כשונים מותקנות מקורות ה באתרי .1
מי קידוחים( ובהתאם לכך מי השקיה לסוגיהם ו. מערכות המסננים משמשות לטיפול במגוון סוגי מים )ארצית
גופי סינון למערכת סינון יחידה באתר. 20, וגודלן מגיע לעד בכל אתרוסוג מערכת הסינון ך הסינון מער מותאם

תפעול המערכות גורם לבלאי על רכיבים שונים של גופי הסינון בהתאם לסוג המים ואיכותם, לתנאים  .2
מים בכל אתר. ההידראוליים בכל אתר ולנפח עבודת מערכת הסינון אשר תלוי באופיין התפעול ואספקת ה

נכון למועד זה האחזקה למערכות המסננים בכלל אתרי מקורות בפריסה ארצית מבוצעת במספר רמות. החל  .3
מטיפול בתקלות בלבד ע"י המפעילים באתר ותוך שימוש בחלפים הנרכשים מיצרן המערכת, או אחזקה יזומה 

לשירות ואחזקה כוללת המבוצעת  ע"י המפעילים בשטח תוך שימוש בחלפים הנרכשים מיצרן המערכת, ועד
ע"י יצרן המערכות )בהתאם לסוג ויצרן המערכת(.

הוחלט ליישם אחזקה שנתית לכלל מערכות הסינון מתוצרת עמיעד מערכות מים המותקנות במתקני החברה  .4
בפריסה ארצית, ע"י צוותי טכנאים של יצרן מערכות סינון. אחזקה שנתית תאפשר העלאת רמת הכשירות של 

רכות הסינון מתוצרת עמיעד מערכות מים, הקטנת הבלאי של חלקי מערכות אלה והורדת עלויות רכש של מע
החלפים כתוצאה מהקטנת כמות תקלות השבר במערכות הסינון.

המבוצעת ע"י צוותי טכנאים של יצרן מערכות סינון אשר מסוגלים לטפל במערכות סינון  לאחזקה שנתית .5
בע"מ ישנם מספר יתרונות בהשוואה לביצוע האחזקה ע"י מפעילים של חברת מתוצרת עמיעד מערכות מים 

 מקורות:
כוח אדם מקצועי, מוכשר, מומחה ומנוסה בטיפול במערכות הסינון מתוצרת עמיעד מערכות מים בע"מ. 5.1
זמינות כוח אדם מקצועי לביצוע טיפולי אחזקה בתדירות מוגדרת קבועה בכלל מערכות הסינון מתוצרת  5.2

 מערכות מים המותקנות באתרי החברה בפריסה ארצית.עמיעד 
זמינות מלאה ומידית של חלקי חילוף ייעודיים אשר מתאימים לשימוש בכלל מערכות הסינון מתוצרת  5.3

עמיעד מערכות מים הקיימות במקורות לצורך החלפתם באתר, ולצורך ביצוע תיקוני כשל נקודתיים 
באתר.

ינון בכלל אתרי מקורות נדרשים לסיום בתוך יום עבודה אחד לכל טיפולי האחזקה בכל אחת ממערכות הס .6
היותר.

במקרים בהם נמצא במסגרת טיפול אחזקה כי חלקים עיקריים של גוף סינון ניתנים לשיפוץ ואינם מחייבים  .7
החלפתם בחלק זהה חדש, אך נדרשת עבודה בבית מלאכה לצורך שיפוץ הרכיב, נדרש שיפוץ החלקים ע"י 

קה ובבית המלאכה של חברת עמיעד מערכות מים . חלקים אלה נדרשים להתקנה לאחר מכן טכנאי האחז
חזרה במערכת הסינון באתר מקורות.

נכון למועד מכתב זה, למיטב ידיעתנו ועל סמך הניסיון שנצבר במערכות המסננים מתוצרת עמיעד ואשר  .8
מערכות מים הינה החברה היחידה בארץ תוחזקו עד כה ע"י צוותי טכנאי עמיעד מערכות מים, חברת עמיעד 

המסוגלת לספק ולהבטיח מסגרת אחזקה שנותנת מענה שלם ומיטבי לכשירות מערכות הסינון מתוצרת עמיעד 
מערכות מים בחברת מקורות בהתאם לדרישות שהוגדרו במסמך זה.

ערך: עודד אורגד




