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 2021ינואר   14
 א' שבט תשפ"א 

 

 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
 1993-א)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג3-( ו29)3לפי תקנות 

 

 

מי ציונה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה  1993-א)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג3-( ו29)3בהתאם לתקנות 

למערכת   בקרה שנתייםשירותי כספק יחיד לקבלת   בע"מ  טרה וט הנדסת חשמל ובקרהחברת מלהתקשר עם 

 )להלן " המערכת"(.  מטרה וטשפותחה על ידי חברת בקרה 

במיוחד עבור המתקנים התוכנה היישומית למערכת נכתבה ע"י חברת מטרה וט דס התאגיד, לפי חוות דעתו של מהנ

מחייב יחסי אמון   מטרה וט שמותקנת בתאגידשל השירות למערכת הבקרה ו הקיימים ולצרכים התפעוליים בתאגיד

ותקינה של   מיוחדים בדומה למתכננים ואף מעבר בשל חשיבות נושא הסייבר וכן בשל הצורך של שמירה נכונה

 פעילות המתקנים שהינם חיוניים וקריטיים לאספקת המים לתושבים ופינוי הביוב. 

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל מנכ"ל  החברה באמצעות דואר 

 , ולהודיע לו כי קיים ספק אחר כאמור. 28.01.2021, וזאת עד ליום  ziona.co.il-rina@meiאלקטרוני 
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 לכבוד

 ועדת המכרזים  

 תאגיד מי ציונה בע"מ 

 

 ( לתקנות חובת במכרזים29)3לקבלת פטור ממכרז עפ"י סעיף בקשה 

 

 תחזוקת תוכנה למע' פו"ב )פקוד ובקרה( למתקני מים וביוב, תאגיד מי ציונה  הנדון:  

 

 ( בע"מ  2009מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה )שם הספק אתו מבוקש לערוך את ההתקשרות: 

 

בפועל או עפ"י דין מסוגל לבצע את נושא  להלן חוות הדעת, לפיה הספק הינו היחיד שבהתאם למצב

 ההתקשרות:  

 

חברת מטרה וט מספקת שרותי תחזוקה לתוכנה היישומית / התפעולית של מערכת פו"ב )פקוד ובקרה(   .1
 המרכזית של תאגיד מי ציונה. 

 – חיונית קריטית ששולטת על כל מתקני אספקת המים ות"ש לביוב בתאגיד  ON LINEמע' פו"ב הינה מע'  .2
מווסתת את אספקת המים בהתאם לצריכה, ואת פעולת ת"ש לביוב. מאתרת ומתגברת על תקלות 

 ומדווחת על התרחשותן בזמן אמת.
שמהווה  לב ליבה של מע' פו"ב הינה התוכנה היישומית )להבדיל מחבילות תוכנה מוכנות/מוצרי תוכנה( .3

 המשך ורצף הנדסי לתכנון ומביאה לידי ביטוי את רעיונות ופרטי התכנון. 
תחזוקת מע' פו"ב והתוכנה היישומית מחייבת הכרה מעמיקה של מערכות אספקת המים ות"ש לביוב וגם   .4

ידע ייחודי שהצטבר במשך שנים הנדרש לצורך מתן תמיכה שוטפת לתקלות וחריגות וביצוע שינויים  
 ובפרמטרים התפעוליים לצורך הפעלה אמינה ויעילה של מתקני המים והביוב בתאגיד.בלוגיקה 

מטרה וט תכננה את המערכת, ביצעה את התוכנה היישומית ומתחזקת אותה ברציפות לאורך שנים ולכן   .5
 שנה.  20 –מסוגלת לתת תמיכה רצופה מבוססת על ידע ועקומת לימוד שהצטברו במשך כ 

  –הנדסי מיומן המתמחה בתכנון, תוכנה ותחזוקה של מע' פו"ב  לתשתיות זורמות וט צוות -לחברת מטרה .6
מהנדסי בקרה שמכירים לעומק את המערכת והתוכנה   2וט מתחייבת להעסיק לפחות -מים וביוב. מטרה

 ומתחזקים אותה באופן שוטף. 
 

 

 מח' הנדסה ותפעול שם היחידה: 

 אינג' ניר שרעבי שם המאשר: 

 מהנדס ראשי תאגיד מי ציונה תפקיד המאשר: 

 

 


