
 
 

 עבודות ושירותיםלרכישת טובין,  /חוץהנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 7.3.2018ההודעה:  פרסוםתאריך 

 
 , 2010-התש"ע ,( לתקנות חוק חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(18)3בהתאם לתקנה 

 .בע"מ שטראוס מים  –להתקשר עם ספק יחיד בכוונת האוניברסיטה 

מעבר למסגרת האחריות ובהתאם לתקן בטיחות  "4טיפול ותחזוקת מתקני "תמי  :מהות ההתקשרות

 .5452 -ו 1505

 שנים. 5 :תקופת ההתקשרות

 ולהודיע על כך אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 

 .17:00בשעה  21.3.2018 ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום 10בתוך 

 

 כתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת שבלינק כאןפניות כאמור יש להעביר ב
 

 03-6407255הפקס: באמצעות או 
 

 :לצרף  לכל פניה יש
 .הפונה של התקשרות ופרטי מען ,שם .1
 .המוצע הספק של ופרטי התקשרות מען ,שם .2
 . המוצע הספק של ההתאגדות סטטוס .3
 של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.פירוט בדבר ניסיונו  .4

 
 איזה חסרה תהיה אשר פנייה או/ו האחרון המועד לאחר במען האוניברסיטה תתקבל אשר פנייה

  .ועדת המכרזים ידי על תיבחן לא לעיל, מהפרטים הנקובים

  מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
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 6.3.2018 תאריך: 

 

 לכבוד, 

 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב

 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד: הנדון

( לתקנות חוק חובת 18) 3בהתבסס על תקנה יחיד לאשר התקשרות עם ספק   יםמבקש ואנ

 .2010 –המכרזים )התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

מעבר למסגרת האחריות ובהתאם  "4טיפול ותחזוקת מתקני "תמי  :ההתקשרותמהות 

 .5452 -ו 1505לתקן בטיחות 

 בע"מ שטראוס מים  :שם ספק

 שנים  5  :תקופת ההתקשרות

למיטב ידיעתי, שטראוס מים הינה החברה היחידה הנותנת   :הנימוקים לספק יחיד/חוץ

לקי חילוף מקוריים העומדים בכל הסטנדרטים , וכיצרן לכל ח4שירות ותחזוקה למתקני תמי 

 . UVהמחמירים, כגון: מסננים ונורות 

עומדים בתקני האיכות הנדרשים והתקינה הישראלית  4חברת שטראוס מים וברי המים תמי 

 ליחידות טיפול במים:

  מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי. – 1505מאושר לתקן 

  עם המים החלקים הבאים במגע מבטיח את התאמת – 5452מאושר לתקן. 

בנוסף, מערך שירות מהמתקדמים בארץ, מנוהל על ידי מערכות מתקדמות המאפשרות 

 ענה מהיר ויעיל לכל שאלה או בעיה. מ

 טיפולי אחזקה יזומים על ידי טכנאים. : מבוצעים במסגרת השירות

 

 

 בברכה,

 שם:  יוסי בר

 מקומי תפקיד:  רכז רכש 
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