
 

 
 

 
 
 

 יחיד  ספק עם להתקשרות  כוונה

 
  יובלים בזאת , מודיעה1993 –  המכרזים, התשנ"ג  חובת תקנות להוראות בהתאם
  תיקון יחיד, לצורך  א.ב משאבות בע"מ, כספק  חברת עם להתקשר בכוונתה כי אשדוד

  מייצרת , אותן/SARLIN GRUNDFOS מדגם למשאבות מקוריים חלקים  ורכישת
  בעיר לביוב  שאיבה בתחנות המותקנות משאבות ורעב,  GRUNDFOSחברת 

 אשדוד. 

 
 )מצ"ב(.  יחיד  בספק מדובר כי המקצועי הגורם הדעת חוות  נוכח נעשית  זאת בחינה

 
   אוחרי  לא וזאת התאגיד  למשרדי  לעיל האמור על השגות להגיש ניתן

 . 13:00 בשעה  10.01.2021 מיום

   התקשרות: בלבד. דרכי בכתב להעביר יש הפניות את

 . 8628949-08מס'  , פקסetih@yuvallim.co.ilאימל:    כתובת

 . 08-8628905 בטלפון המכתב קבלת לוודא יש

 
  ומספרי מלא, כתובת שם )לרבות הפונה  של המלאים  פרטיו את לצרף יש  פניה לכל

 בפניה. הנטענות הטענות ברבד אסמכתאות האחר, ולצרף הספק  פרטי  את טלפון( וכן

 
 
 

 רב,  בכבוד        

         
 בע"מ  אשדוד יובלים

mailto:etih@yuvallim.co.il


GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL
Scde: Uffici Direzione Amministrativa 
Via Gran Sasso, 4 
20060 TRUCCAZZANO - MI 
T el.: (02) 95838112 (r.a. 10 linea)
Fax : (02) 95838461

30.11.2020To whom it concern! 
Israel

Re ; Reprehensive declaration

Dear Sir

We confirm that A.B Pumps Ltd from Ashdod Israel
Is our exclusive official representative partner for after sale Service repair
and spare parts of Grundfos products.

E-mail: ffrencini@qrundfos.com 

GRUNDFOS Pom pe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
IT-20060 Truccazzano (Milano)
Italy
Phone: (+39) 02 9583 8112 www.qrundfos.com
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mailto:ffrencini@qrundfos.com
http://www.qrundfos.com


*
Filiale
00173 ROMA 
Via Altomonte 11 
Tel (06) 7221972/3 
Fax (06) 7221974

Grundfos Pompe Italia S.r.l.
SEDE: Uffici, Direzione Amministrativa
Via Gran Sasso 4 - 20060 TRUCCAZZANO - Ml
Tel (02) 95838112-95838212 (r.a. 10 linea)
Fax (02) 95838461

14.12.2020
To: Whom it concern

Re ex Sarlin pumps

Dear Sir or Madam,

According to your request we can declare the following:
In 2002, Grundfos Company bought the company Sarlin Finland pumps line.
The Sarlin name can no longer be used - all Sarlin models are manufactured under 
the Grundfos name only.

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.
V;3 ‘ofSr; ■i>3SS0 4-
IT-20060 Truccazzano (Milano)

Phone; (+39) 02 95S3 S i 12 
www.arundfos.it

Mobile: +39 335 594 7391 

E-mail: ffederico@Qrundfos.com

BE > T H I N K >  I N N O V A T E  >

http://www.arundfos.it
mailto:ffederico@Qrundfos.com
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 לכבוד:
 ועדת מכרזים

 
 
 

רכישת חלפים מקוריים, שרות וציוד לטיפול במשאבות מדגם הנדון: 

SARLLOIN/GRUNDFOS 

 

 2020 בספטמבר סתייםה -  SARLLOIN/GRUNDFOS לחברת יחיד כספק משאבות ב.א

 
 ברשות התאגיד מספר לא מבוטל של משאבות בתחנות שאיבה לביוב מדגם

SARLLOIN/GRUNDFOSלתקן את המשאבות מהדגם שצוין יש לרכוש  . כאשר יש צורך מיידי

חלקים מקוריים על מנת לקבל אחריות יצרן. החלקים המקוריים נרכשים מחברת 
 .א.ב.משאבות

 
הינה ספק בלעדי לחלפים מקוריים  משאבות ב.אבבדיקה שבוצעה ע"י ח"מ מתברר כי חברת 

 SARLLOIN/GRUNDFOS בתחום טיפול בשפכים של חברת 

 
מנציגי החברה בחו"ל המציינים כי נציגם יל, ועל סמך האישורים המצורפים לאור האמור לע

  משאבות ב.א. הנני ממליצה על התקשרות עם חברת משאבות ב.א הבלעדי בארץ הינה חברת 

 .GRUNDFOS/SARLLOINחלפים מקוריים מסוג למתן שירותים ורכישת 

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                            
                                                  

 אולגה פורטנוי                                                                          
 מהנדסת תאגיד                                                                            
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