
 
    

  

 

 
       

       
 

 
       

       
 

 

  
   

     
    

  
           

         
  
  

          

             

         

             

 

             

           

           

 

         

              

             

  

  

חטיבת משאבי אנוש ומינהל 
יחידת המכרזים 

םיזרכמה תדיחי
ביז ב"פתשאדר

 2022 ץרמ 20

יחיד ספק עם להתקשר כוונה על הודעה  –הנדון:
 "ויז ןבא" ןוינח רובע "קראפ לרטנס" תרבח

 תורוקמ תאזב העידומ 1993 ג"נשתה ,םיזרכמה תבוח תונקת תוארוהל םאתהב

 ךרוצל דיחי קפסכ "קראפ לרטנס" תרבח םע רשקתהל התנווכב יכ מ"עב םימ תרבח

 .תורוקמ תרבח ידבוע רובע "ויז ןבא" ןוינחב היינח יתוריש

 .דיחי קפסב רבודמ יכ ,תורוקמב יעוצקמה םרוגה לש ובתכמ וז העדוהל ב"צר

 תורוקמל תונפל יאשר תורשקתהה תא עצבל לגוסמה רחא קפס םייק יכ רובסה םדא

 .םיירהצב 12:00 העשב 18.04.22 םוימ רחואי אל תאזו אשונב

 תבותכל ליימ תועצמאב ,דבלב בתכב ריבעהל שי רומאכ תוינפ

mchaze@mekorot.co.il 

 0733521649 ןופלטב ינורטקלאה ראודה תלבק אדוול שי

 ירפסמו תבותכ, אלמ םש תוברל( הנופה לש םיאלמה ויטרפ תא ףרצל שי הינפ לכל

 תונעטה רבדב תואתכמסא ףרצלו ,רחאה קפסה לש ויטרפ תא ןכו )דיינו יווק ןופלט

 .הינפב תונעטנה

 9 ןלוקניל בוחר- הרבחה הטמ
P.O.B. 20128, 6713402 Israel | T. +972.3.6230735 03-6230735 

 Company Headquarters, 9 Lincoln st. Tel Aviv ביבא
 דוקימ , 20128.ד.ת

-לת

www.mekorot.co.il www.mekorot.co.il 
 .ט | 6713402

http://www.mekorot.co.il
http://www.mekorot.co.il
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 להנימו שונא יבאשמ תביטח
 םיזרכמה תדיחי

 רובע היינח יתורישל "קראפ לרטנס" תרבח םע דיחי קפסל תעגונה תעד תווח :ןודנה
 תורוקמ תרבח ידבוע

 ,בר םולש

 יתוריש קפסל לגוסמה ,דיחי קפס לש ומויקל סחייתהב ריבעהל יתשקבתנש תעד תווח ןלהל
 .תורוקמ תרבח ידבוע רובע היינח

כללי

מקורה
 דיחיה ןוינחה וניה א"ת 22 ןואג הידעס 'חרב םקוממש "קראפ לרטנס" תרבח לש "ויז ןבא" ןוינח
 א"ת 9 ןלוקניל 'חרב םקוממ רשא הטמה ןיינבל הברקב , היינח יתורש קפסל לוכיש
 :ןלהל טרופמכ ,םיתורישל תשרדנה תומכבו

 הרקמ לכב( היינח יסיטרכ 260 תלבקמ תורוקמ תרבח םתרומתש םימלושמ םיישדוח םייונמ 200
 .תוינח 4,200-כ – תימוי היינח יסיטרכ ,ףסונב ).םיבכר 200-מ רתוי לש תינמז וב היינח תרתומ אל

סיכום
 ריבס הכילה קחרמב םייטנוולר םירחא םיפסונ םינוינח ןיא ,יתכרעש הקידבמו יתעידי בטימל
 תרבח תולעבב "ויז ןבא" ןוינח .םהילא תונפל ןתינ רשא ליעל םיטרופמה םידוחייה םינייפאמבו
 קפס יתעידי בטימל ןיאו ליעל טרופמה תורישה תא קפסל לגוסמה ידיחיה וניה "קראפ לרטנס"
 .ל"נה תורישה תא תתל לגוסמה ,רחא ףסונ

 ,הכרבב

 טובחוב הנינפ
 דרשמ יתורש 'חמ תלהנמ

לת 9 ןלוקניל בוחר- הרבחה הטמ
 03-6230735.ט | 6713402 דוקימ ,20128.ד.ת

Company Headquarters, 9 Lincoln st. Tel Aviv 
P.O.B. 20128, 6713402 Israel | T. +972.3.6230735 
www.mekorot.co.il www.mekorot.co.il 
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	הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד –חברת "סנטרל פארק" עבור חניון "אבן זיו"
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