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

חברת  מים  בע"מ  כי  בכוונתה  להתקשר  עם  חברת   " א מי - ביגוד וציוד מגן  " כ ספק 

יחיד .  

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  בנושא  וזאת  לא  יאוחר  מיום   26.12.21 בשעה   12:00 בצהריים .  

 sbiton@mekorot.co.il   פניות  כאמור  יש  להעביר  בכתב  בלבד , באמצעות  דוא"ל

יש  לוודא  קבלת  הדוא"ל  בטלפון   073-3521576.  

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

ומספרי  טלפון  קווי  ונייד ) וכן  את  פרטיו  של  הספק  האחר , ולצרף  אסמכתאות  בדבר  

      
         

 
  
  
  
  

 להנימו שונא יבאשמ תביטח
 הקיטסיגולו שכר

 ב"פשת ולסכ 'ה
 2021 רבמצד 09

 "ןגמ דויצו דוגיב- ימא"– דיחי קפס םע רשקתהל הנווכ לע העדוה
 רהוז םיכתר טק'ג תקפסאל

 .הינפבתונעטנהתונעטה
 םיזרכמה רודמ תורוקמ לש טנרטניאה רתאב המסרופ העדומה
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התקשרות  שנתית  - אומדן  משוער,   141,000  ₪ בשנה .                         
התקשרות  מסגרת  לשנה  עם  אופציה  להארכה  בשנתיים  נוספות .  

הנדון: הסכם רכש ג'קט רתכים זוהר מחברת אמי  

 הקזחאו לועפת תביטח
 תוהיגו תוחיטב

 08.12.21:ךיראת

 תמקה ךרוצל םיכתר יתווצ םידבוע םינושה תורוקמ ירתאב .ךותיר וניה תורוקמ תרבח לש הבילה תועוצקממ דחא .1
 .םינוקית עוציבו תרנצ יטרפמ
 :םניה ךותיר תודובע עוציב ךלהמב םיירקיעה םינוכיסהמ קלח

וכו תוכתומ תכתמ תופיט ,םיצג תעיגפ ,תובהל ,םימח תכתמ יחטשמ םע עגמב תויווכ.' 

הזחשה ךלהמב רקיעב ,רועלו םייניעל םירז םיקיקלח תרידח. 

םיצגמ האצותכ דוגיב תוחקלתה. 

 תכיסמ ללוכו ךותירה תדובעל םאתומה ישיא ןגמ דויצ קפוסמ ךותירב םיקסועה םידבועב העיגפ תעינמ ךרוצל .2
 .תופפכו תוחיטב ילענ ,םיכתר ידגב ,ךותיר

 ,ההכ עבצב הריעב בכעמ דב היושע הצלוחה .ךותירה ןמזב םיצג ינפמ םהילע הנגמה הצלוח םויכ תקפוסמ םיכתרל .3
 הרצק שומיש תפוקת רחאל םירוח םויכ תקפוסמה הצלוחב םירצונ ךותיר תדובע ךלהמב .םיכורא ילוורש תלעב
 .הכישחה תועשב םידבועה תוארנ לע השקמ ההכה הצלוחה עבצ ,ףסונב .הצלוחל ריהמ יאלב םרגנו

 :ןניה םויכ הצלוחב תומייקה תויעבה .4

הכישחה תועשב הכומנ תוארנ 

הובג יאלב 

 סני'ג דב ןותחתה קלחבו רהוז עבצב הריעב בכעמ דב ליכמה ,ירירווא דב יושע םיכתרל טק'גב ךרוצ ונשי ,ל"נה רואל .5
 .םויכ תוקפוסמה תוצלוחב תומייקה תויעבל רשא הנעמ ןתונ הז טק'ג .הריעב בכעמה

 .דיחי קפסב רבודמ עודיה לככו ,דבלב "ןגמ דויצו דוגיב- ימא" תרבחל ידוחיי רצומ וניה טק'גה .6

 ןהכ ןליא :ךרע
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