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2022פברואר  02

 יחיד ספק עם להתקשר כוונה על הנדון: הודעה
CARLEYציוד תוצרת חברת ה של נה והתקאספקל "ברן הנדסה"חברת 

י כ , מודיעה בזאת מקורות חברת מים בע"מ1993בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 
סיבים אופטיים ועבודות פריסת תשתית רכש ציוד ל, כספק יחיד "ברן הנדסה"בכוונתה להתקשר עם חברת 

 בהתאם לצרכי מקורות. , בהיקפים משתנים,INPIPEבשיטת 
הינו ייחודי בתחומו בעולם ובעל כלל האישורים הנדרשים  CARLEYהציוד תוצרת חברת למיטב ידיעתנו, 

 ולברן הנדסה ישנה בלעדיות על אספקת והתקנת הציוד של חברה זו. לרבות אישורי מי שתיה

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

ההתקשרות כאמור רשאי לפנות למקורות בכל עת.אדם הסבור כי קיים ספק נוסף המסוגל לבצע 

לכל פניה יש לצרף את  kgolan@mekorot.co.ilפניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות מייל 
וכן את פרטיו של הספק,  פרטיו המלאים של הפונה ) לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון קווי ונייד(

 ת בפנייה.לצרף אסמכתאות התומכות בטענות הנטענו

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של חברת מקורות מדור המכרזים   
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הנציגה הבלעדית לאספקה והתקנה  ברן הנדסה -ספק יחיד התקשרות עם חוות דעת הנוגעת להנדון: 

 CARLEYשל ציוד תוצרת חברת 
 

 שלום רב,

 
פרוס תשתית ללספק ולהלן חוות דעת שנתבקשתי להעביר בהתייחס לקיומו של ספק יחיד בישראל המסוגל 

 .פעילים()פריסת תשתית בתוך קווי מים   INPIPEאופטית בשיטת 

 
 כללי: .1

תוך ב תקשורתתשתית  פריסה שלעתידה לבצע מקורות , של חברת מקורות הנהלההבהתאם להחלטת  .1.1

לאור העובדה שהסיבים עתידים להיות  .פריסת סיבים אופטיים לשימושים רביםקיימת לטובת מים צנרת 

  כלל האישורים הנדרשים, לרבות אישורי מי שתיה. פרוסים בתוך צנרת מים נדרש כי הציוד יהיה בעל 

החברה היחידה שמקורות מכירה וברשותה מוצר המתאים  -( RFIבהמשך לפרסומי שתי בקשות למידע ) .1.2

 "." CARLEYלדרישות של חברת מקורות הינה חברת 

ים לרבות בעל כלל האישורים הנדרששהינו למיטב ידיעת מקורות ובהתאם לבדיקות שערכה, הציוד היחיד 

בריטית הינה חברה  CARLEYחברת עוד יצוין, כי  .""CARLEYחברת  תוצרתהינו  אישורי מי שתיה

ביצעה מספר פרויקטים מוצלחים ומתקדמים מצהירה כי , אשר בתחום בעלת מומחיות ייחודיתוהינה 

  בהיקף כולל של מאות קילומטרים בעולם. בתחום 

, "אביב אמירי א.א. יזמות"חברת  -בלעדי  ץמפיישנו בארץ " "CARLEYלחברת כפי שנמסר למקורות,  .1.3

ייחודי בפריסת תשתיות הידע ה , שהינה בעלתעם חברת "ברן הנדסה"בבלעדיות אשר לה קיימת התקשרות 

 .צנרת מיםתוך תקשורת ב

חברת של  המוגן בקניין רוחני הפתרון הייחודימקורות תפרוס תשתיות בעזרת במסגרת ההתקשרות חברת  .1.4

CARLEY  )למתן מענה לצרכי החברה.)באמצעות חברת ברן הנדסה 

 

 סיכום .2

ברן הנדסה באמצעות מפיץ בלעדי חברת א.א. יזמות של חברת למיטב ידיעתנו, חברת לאור האמור, 

CARLEY השירות הנדרש. ספק יחיד ולה הבלעדיות ליישום  הינה 

הנדרש, בפריסת סיבים אופטיים ככל הידוע לנו לא קיימים ספקים אחרים המסוגלים לספק את השירות 

 בצנרת מים. 

 בברכה,                                                                                                                          
 גיל גרוסקופ                                                                                                                       

 מנהל יחידת פיקוד ובקרה                                                                                                              
 חטיבת הנדסה וטכנולוגיה                                                                                                              
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