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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 
 חברת אפקון בע"מ.רעננה בע"מ ( להלן:" התאגיד") להודיע בזאת על כוונתו להתקשר עם 

 jonson Controlsמטרת ההתקשרות: שירות שנתי ואחזקה מערכות התראה לגילוי אש 

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

ם ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל התאגיד יחיד או תאגיד הסבור כי קיי
, ולהודיע לתאגיד .2120.07.05וזאת עד ליום    raanana.co.il-naamak@meiבאמצעות דואר אלקטרוני 
 כי קיים ספק אחר כאמור.

 

 

 מי רעננה בע"מ -בכבוד רב      
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 ועדת מכרזים  לכבוד: 

 תאגיד מי רעננה

 

שנתית עבור אחזקה   -  אפקון בקרה ואוטומציה בע"מהתקשרות ספק יחיד עם חברת  הנדון:

 son ControlsohnJלמערכת גילוי אש 

 

במסגרת תפקידי כיועצת לתאגיד מי רעננה בנושא ספק יחיד אבקש להמליץ לועדת מכרזים על 
עבור אחזקה שנתית   -כספק יחיד אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ   התקשרות עם חברת 

 המלצתי מסתמכת על:  Johnson Controlsלמערכת גילוי אש 

למערכת גילוי אש  שנותן שירותים מתאים   באינטרנט ואי מציאת ספק נוסף חיפוש  .1

Johnson Controls  

למערכת גילוי אש  אישורי בלעדיות  אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ  מחברת קבלה  .2

Johnson Controls  

ת למערכשל הטכנאים  הסמכה קבלה מחברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ   אישורי .3

  Johnson Controlsגילוי אש 
 
 
 
 
 

 בברכה ובהצלחה                                       
 עדי בן דוד                             
 יועצת לתאגיד מי רעננה בנושא ספק יחיד                                                                             
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