כוונה להתקשרות עם ספק יחיד
בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג –  ,1993מודיעה בזאת יובלים
אשדוד כי בכוונתה להתקשר עם חברת ע.י הנדסת מים בע"מ ,כספק יחיד ,לצורך
,תיקון ורכישת משאבות ו/או חלקים מקוריים למשאבות מדגם  ,FLYGTאותן
מייצרת חברת  ,Xylemעבור משאבות המותקנות בתחנות שאיבה לביוב בעיר אשדוד.
בחינה זאת נעשית נוכח חוות הדעת הגורם המקצועי כי מדובר בספק יחיד (מצ"ב).
ניתן להגיש השגות על האמור לעיל למשרדי התאגיד וזאת לא מאוחר
מיום  10.12.20בשעה .13:00
את הפניות יש להעביר בכתב בלבד .דרכי התקשרות:
כתובת אימל ,etih@yuvallim.co.il :פקס מס' .08-8628949
יש לוודא קבלת המכתב בטלפון .08-8628905
לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא ,כתובת ומספרי
טלפון) וכן את פרטי הספק האחר ,ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

בכבוד רב,
יובלים אשדוד בע"מ

Xylem Water Solutions Sweden AB
East Europe & Eurasia
Maria Lopez
Sales engineer
Gesallvagen 33, SE-174 87 Sundbyberg
Tel +46 8 475 60 00 Fax +46 8 475 60 65

xylem
Let's Solve Water

TO WHOM IT MAY CONCERN

May 12, 2020

Sales and service of Xylem Water Solutions products in Israel
We, Xylem Water Solutions Sweden AB, herby confirm that O.Y Water Engineering Ltd. is
Exclusive Distributor of Flygt equipment in Israel and as such is authorized to supply Flygt Pumps
and mixers and give guarantee in accordance with the guaranree agreement for our products.
O.Y. Water Engineering Ltd. has the knowledge to repair pumps, mixers and all our products.
Xylem supports O.Y. Water Engineering Ltd. with Flygt spare parts that we hold in Israel.
We wish to mention that the service manager of O.Y Water Engineering Ltd. has participated
regulary in service and maintenance courses at our premises in Sweden, especially with large
pumps.

Sincerely,

Maria Lopez

VAT: SE556906089901 • Xylem Water Solutions Sweden AB, East Europe & Eurasia, SE-174 87 SUNDBYBERG

 18נובמבר0202 ,
ב ' כסלו תשפ"א

לכבוד:
ועדת מכרזים

הנדון  :רכישת חלפים מקוריים  ,שרות וציוד לטיפול במשאבות מדג ם FLYGT

ברשות התאגיד מספר לא מבוטל של מש אבות בתח נות שאיבה לביוב מדג ם  .FLYGTכאשר
יש צו רך מיידי לתקן את המשאבות מהדג ם שצוין יש לרכוש חלקים מקוריים על מנת לקבל
אחריות יצרן .
בבדיקה שבוצעה ע"י ח"מ מתברר כי חברת ע.י  .הנדסה הינה ס פק בלעדי לחלפים מקוריים
ומשאבות חדשות בתחום טיפול בשפכי ם של חב רת FLYGT
לאור האמור לעיל ,ועל סמך האישורים המצורפים מנציגי החברה בחו"ל המציינים כי נציגם
הבלעדי בארץ הינה חברת ע.י .הנדסה .הנני ממליצה על התקשרות עם חברת ע.י .הנדס ה
למתן שירותי ם ורכישת משאבות חדשות.

בברכה,
אולגה פורטנוי
מהנדסת תאגיד

