
 

 

 ה'תשפ"ב  אדר ב' כ"א
24.3.22 

 ועדת המכרזים   אל:  
 

,  ( לתקנות חובת המכרזים29)3בקשה לקבלת פטור ממכרז עפ"י סעיף   הנדון:
 3919  -התשנ"ג
 

  :מהות השירות
 שימוש בפלטפורמה גלובלית להחלפת ידע ושיתוף שיטות עבודה מומלצות בין חברות מים ושפכים

 העולם. הפלטפורמה מאפשרת אינטראקציות בין חברות המים כחלק מתהליך מובנה, המוביל בכל 
  שיתוף ידע להטמעה. עיקרון תפעול הפלטפורמה מתבסס על ההעדפה המקובלת אצל חברות מיםב

על   של הרצון ליישום פתרונות מוכחים שכבר בשימוש בחברת מים אחרת ומוערכת, שניתן לסמוך
ואמינותה. הפלטפורמה מצמצמת הצורך בשימוש באלטרנטיבה של התנסות  שיקול דעתה  

השירות כולל ליווי, תמיכה, הכנה לפני סדנאות, סיוע בהטמעת הידע,    ראשונית בכל אתגר וצורך.
 תיעוד הידע ושמירתו במסד הנתונים של החברה. 

 
 ללא :  מס' הסכם קודם

  " בוקי אורן גלובל טכנולוגיות מים בע"מ "מבוקש לערוך ההתקשרות:   עימושם הספק 
 

    חברה.ה  כמנכ"למשמש   שרון קרן אני הח"מ
 

מסוגל לבצע את    דיןלהלן חוות הדעת, לפיה הספק הנו היחיד שבהתאם למצב בפועל או עפ"י  
 נושא ההתקשרות: 

 
" ידיעתי,  בע"מלמיטב  מים  טכנולוגיות  גלובל  אורן  הספק(  "בוקי    ה היחיד  החברה  נההי   )להלן: 

ושיתוף שיטות    )בפריסה עולמית(  שימוש בפלטפורמה גלובליתשמאפשרת  בישראל   ידע  להחלפת 
שרק חברות מים עם מידע מוכח ואמין בעלות שיטות פעולה  מכל העולם,    בין חברות מים  עבודה

הוא מיושם  ברמה בין לאומית חברות בה. כמו כן, המידע המשותף עבר בדיקה של הספק ונמצא כי  
הפלטפורמה מצמצמת הצורך בשימוש באלטרנטיבה של  ל הצלחה מוכחת בחברות מים אחרות )ובע

(. הספק מספק שירות ליווי, הדרכה ותמיכה בהטמעה של המידע  התנסות ראשונית בכל אתגר וצורך
)גם באינטראקציות שהחברה לא    בו  המשותף וכמו כן שומר במסד נתונים את כל המידע המופק

 תהיה נוכחת בהן(, לרבות סיכומים שיחות. 
 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ולהודיע על כך בתוך  
למחלקת רכש והתקשרויות,    10.4.22ליום  , עד  מועד פרסום הודעה זומימי עבודה    עשרארבעה  (  14)

פרטי הספק    תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, avivim.co.il-oradh@mei  הדוא"ל:באמצעות  
 המציע, שם הפונה, דרכי ההתקשרות ונימוקי הפניה. 
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