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 יחיד ספק עם להתקשרות כוונה על הודעה: הנדון

 

 אחזקה שירותי ביצוע לצורך "מ"בע סוילקו" חברת עם התקשרות לבצע מעוניינת בשומרון אריאל אוניברסיטת

 .סוילקו חברת של כריזה+  אש גילוי למערכת

 לכתובת האוניברסיטה של המכרזים לוועדת לפנות רשאים השירותים את לבצע ביכולתם כי החושבים חברה או אדם

 .01/01/2020 ליום עד michrazim@ariel.ac.il: הבאה ל"דוא
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 4 טופס: מס' ספק יחידבקשת פטור טופס : טופסשם ה

  ת.אישור: לשכה משפטית :יחידה

  תאריך עדכון: 1מתוך  1דף  1: מהדורה ערך: גלית אבוחצירה

 
 / ספק חוץספק יחיד חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם 

 
 אגף הטכני   היחידה המזמינה: 

 8/12/2019תאריך חוות הדעת: 
 

 תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה):
 היחידה המזמינה מעוניינת לבצע רכש/מכר של:

 .שירותי אחזקה למערכת גילוי אש + כריזה של חברת סוילקו
 לשם כך נדרש (תקציב):

 .כולל עבודה וחלפיםלשנה  + מע"ם ₪ 8750
 

 תכונות/מאפיינים של הטובין/השירותים הינם:
 .מערכת גילוי אש בפרוטוקול סגור. אף חברה פרט לסוילקו לא יכולה לתת שירות למערכת מסוג זה

 
 הינו ספק יחיד/ ספק חוץ: נימוקים כי הספק

 למערכת. י תחזוקהנותנת שירותהחברת סוילקו, יבואן המערכת, היחידה 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_____________.___________________________________________________________________ 
 

 אמצעים בהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת (לרבות פעולות חיפוש שננקטו):
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
.______________________________________________________ 

 
ממצאי הבדיקות לחיפוש ספקים נוספים או ספקים קיימים בארץ (אם קיימים נא לפרט סיבות לאי התאמתם 

 ץ) :לביצוע ההתקשרות, ולהיות הסיבה לספק יחיד / חו
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

.________________________________________________ 
 

 הערות נוספות:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
 

 *נא לצרף כל מסמך רלוונטי
 

  לקו בע"םיסושם הספק: 
 511397259מספר זיהוי (ח"פ/ ע.מ. וכד'):

 /ספק חוץ ספק יחידספק זה הינו: (נא להקיף) 
 שנה 20תקופת ההתקשרות: 

 
 

 לאור הנימוקים שנמנו לעיל, אנו מבקשים לערוך התקשרות בפטור ממכרז.
 דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. חוות 

 
       
 

 בכבוד רב,
       

 עומר ארפישם בעל סמכות מקצועית: 
 אגף הטכני              היחידה המזמינה:      
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