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 הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

חברת "מיקרוסופט" - PREMIER SUPPORTתמיכת מומחים 

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

.בנושא מומחיותו בשל יחיד כספק "מיקרוסופט" חברת עם להתקשר בכוונתה כי מ"בע מים

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

 למקורות לפנות רשאי ההתקשרות את לבצע המסוגל אחר ספק קיים כי הסבור אדם

 בצהריים. 12:00  בשעה 01.04.2022 מיום יאוחר לא וזאת בנושא

:דוא"ל באמצעות, ב בלבדבכתלמר אברהם וכניש,  להעביר יש כאמור פניות

avachnnish@mekorot.co.il-o

 טלפון ומספרי כתובת ,מלא שם לרבות) הפונה של המלאים פרטיו את לצרף יש פניה לכל

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

 .בפניה

mailto:afang@mekorot.co.il
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                       22/03/22 
 

 המעוניין לכל
 

 חברת "מיקרוסופט" - PREMIER SUPPORTתמיכת מומחים 

 קבלת שירותי תמיכת מומחים של מיקרוסופט " לצורך מיקרוסופט"התקשרות עם חברת קיימת  למקורות

 ( Premierתמיכת )

 .  שירות זההינה ספק יחיד במתן  "מיקרוסופט"ידיעתנו, חברת  למיטב

 -ועד ל 28.06.2022 -החל מה 2022לשנת  "מיקרוסופט"לאמור לעיל בכוונת מקורות להאריך ההתקשרות עם חברת  בהתאם

27.05.2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 

 עופר מידזינסקי
 מידע מערכות יחידת מנהל
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