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 (א) לתקנות חובת המכרזים3-)ו  29(3לפי תקנה  -הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

( להלן : "התקנות") מבקש תאגיד מי 1993 –(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 3-)ו 29(3בהתאם לתקנה 
 בע"מ. ברמדחברת רעננה בע"מ ( להלן:" התאגיד") להודיע בזאת על כוונתו להתקשר עם 

 שירות תיקונים וטיפולים ציוד של חברת ברמד מטרת ההתקשרות:

 מצורפת להודעה זו חוות דעתו של הגורם המקצועי מטעם התאגיד להתקשרות כאמור עם הספק.

הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל התאגיד יחיד או תאגיד 
, ולהודיע לתאגיד .05.07.2021וזאת עד ליום    raanana.co.il-naamak@meiבאמצעות דואר אלקטרוני 
 כי קיים ספק אחר כאמור.

 

 

 ה בע"ממי רעננ -בכבוד רב      
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 המלצה לפרסום     ברמד -  3מתוך  1עמוד 

11/02/2021 

 לכבוד ועדת מכרזים

 מי רעננה בע"מ

 בע"מ ברמדהתקשרות לספק יחיד עם חברת  -מי רעננה  

בעבודתי, כיועץ לתאגיד מי רעננה, בנושא ספק יחיד לתאגיד, מבקש אני להמליץ לוועדת המכרזים 

 .החברהבע"מ", כספק יחיד למוצרים של  ברמדהתקשרות עם חברת "לבצע 

 א לתקנות חובת מכרזים. 3( ותקנה 29)3הבקשה מסתמכת על תקנה   

 תיאור מהות ההתקשרות )רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה(

מקטיני \)מגופים הידראוליים, שומרי ותיקונים לציוד החברה בלבד, שבתאגידשרות אחזקה  .א
 לחצים, מגופים מפוקדים, פורקי אויר, פורקי לחץ, אל חוזרים וכו'(

 

 "בע"מ ברמד"חברת  שם הספק:

 שרותי תיקונים וטיפולים בציוד קיים בתאגיד:  התקשרות מבוקשת עבור

)צנרת מים, בארות, בריכות מים, מגדלים, מכוני ביוב,  תאגיד מי רעננהבתשתיות המים והביוב ב

פורקי \שומרי\)מגופים הידראוליים, מקטני ברמדים אביזרים של חברת מותקנ בוסטרים, מט"ש וכו'( 

 לחץ, פורקי אויר, אל חוזר ועוד(.

 בישראל.  , חברה ישראלית,  מספקת שרותי אחזקה ותיקונים בעצמה למוצריההיצרן

 

 ת על :המלצתי מסתמכ

 איןנתקבלה הודעה כי  פנייה לחברה לקבלת קבלנים וספקים לאחזקה וטיפול במוצריה. .1

 לבד. החברה ב, למעט נציגי הקבלנים וספקים עם הסמכה לאחזקה ולטיפול במוצרי החבר

 מצורפת תשובת החברה בנדון .2
 שנים,   10ניסיון אישי באחזקה ותיקון ציוד מעל  .3

  מספק נוסף בארץ.חיפוש באינטרנט לשרות מתאים  .4
ברמד , תיקוני ברזי ברמד, שרות למוצרי ברמדביצעתי את החיפושים הבאים: שרות למגופי 

 ברמד.וכדומה. נתקבלו תוצאות חברת 

טכנאי אשר יספק אחריות, ויבצע \לא נתקבלה תשובה של קבלן -קבלן עצמאי חיפוש  .5

 .ברמדתיקונים למוצרי חברת 

 

ודעה לציבור על כוונת התאגיד להכרזה של לפרסם הלתאגיד, ממליץ בהתאם למידע שנתקבל, הינני 

 הבע"מ", עבור מתן שרותי: אחזקה, תיקון ובדיקות למוצרי החבר ברמדת לחבר"ספק יחיד 

 בתאגיד.ש

 

 בברכה        

 מהנדס - דורון קובץ'        

 אוקו פתרונות בע"ממהנדס         

 יועץ למי רעננה בנושא ספק יחיד        

 

 



 

 המלצה לפרסום     ברמד -  3מתוך  2עמוד 

 של וועדת המכרזיםמסמך לפרסום לוט:  

 בע"מ על שרות למוצריהם מהחברה בלבד ברמדהודעת חברת  -

 לאי מתן שרות  למוצרי חברות מתחרות בארץ "ברמד"חברת ת הודע -

 

  עצמילשרות  – ברמדהודעת חברת  - נספח

 

 



 

 המלצה לפרסום     ברמד -  3מתוך  3עמוד 

 מתחרים \ לאי מתן שרות למוצרים אחרים – ברמדהודעת חברת  - נספח

  

 

 )בקובץ נפרד המצורף(: נוסח מוצע לפרסום עבור ועדת המכרזים בתאגיד – נספח

  בעמ ברמד -הודעה לפרסום ספק יחיד  -מי רעננה   
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