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 "ספק יחידות בפטור ממכרז מחמת "רתקשהארכת ההודעה על כוונת 

מודיעה בזאת על כוונתה להאריך את התקשרותה עם "( אפעהמטמנות אפעה בע"מ )להלן: " .1

וזאת בהתאם  ,"דספק יחי"מחמת  בפטור ממכרז"( אי.אמ.סי)להלן: "אי.אמ.סי מעבדות בע"מ 

 .1958 – ( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח4)3לסעיף 

סי, המספקת לה שירותי בקרת נתונים אי.אמ.בכוונת אפעה להאריך את התקשרותה עם  .2

חודשים  12 -ב"(, השירותים)להלן: " במערך תחנות הניטורבופיקוח על חברת התחזוקה 

 .בנות שנה כל אחת ,בשתי תקופות נוספותנוספים, עם אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות 

המחייבים הפעלה אחידה בכל תחנות המערך,  ,נוכח תנאי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות .3

באזור שהוקם האוויר המשותף ניטור כל המפעלים הנמנים במערך תחנות  2017למן שנת 

מערך תחנות )לעיל ולהלן: " דרישת המשרד להגנת הסביבה" על פי מישור רותם"התעשייה 

 ., התקשרו עם אי.אמ.סי לצורך מתן השירותים"(הניטור

אינה בהכרח אי.אמ.סי הגורמים המקצועיים באפעה,  לחוות הדעת שניתנה על ידיבהתאם  .4

היא הספק אי.אמ.סי , אולם לאפעה ליתן את השירותים האמורים הספק היחיד בארץ המסוגל

 .ניטורהיחיד שעמו התקשרו המפעלים האחרים במערך תחנות ה

ככל שתחליט אפעה להתקשר עם חברה כפי שהובהר על ידי הגורמים המקצועיים באפעה,  .5

המשותף, ניטור תחנות ההיא עלולה למצוא את עצמה מחוץ למערך אחרת לקבלת השירותים, 

ולהידרש להקמת תחנות ניטור נוספות על חשבונה ובאחריותה, דבר שיחייב אותה להשקעות 

 כספיות עצומות ובזבוז כספי ציבור, כמו גם לאחריות רחבה הרבה יותר.

אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים כאמור, רשאים  .6

וזאת עד לא יאוחר  Orit@ef-eh.com :באמצעות דוא"ללפנות למשרדי אפעה בכתב בלבד 

 הפנייהלקבל אישור של אפעה בדבר קבלת  הפונהבאחריות . 15:00בשעה  10.5.2022 מיום

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה  08-6226325בטלפון: 

 . כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות )לרבות שם מלא,  .7

מסמכים ואישורים ת.ז. או ח.פ. לפי העניין, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודוא"ל(, וכן 

 .שישמשו לצורך בחינת טענות הפונה יםירלוונט
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