
 
 

 
                   

 
 
 

 כוונה להתקשרות עם ספק יחיד 
 

, מודיעה בזאת יובלים  1993 –בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  
שירותי  לצורך  ,, כספק יחידבע"מ שלף הנדסת מיםאשדוד כי בכוונתה להתקשר עם 

אותן   ,ST30 INTELLIתיקונים וחלקי חילוף למפעיל רב סיבובי מדגם ברנארד  
 .BERNARD CONTROLSחברת מייצרת 

 
 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  

 .13:00בשעה   27.4.21מיום 
 דרכי התקשרות:   . את הפניות יש להעביר בכתב בלבד

 . 8628949-08, פקס מס' etih@yuvallim.co.ilכתובת אימל:  
 . 08-8628905יש לוודא קבלת המכתב בטלפון  

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

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

 בכבוד רב,        
 יובלים אשדוד בע"מ         

mailto:etih@yuvallim.co.il
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תאריך : 09/3/2021

סימוכין : 016.312021

לכבוד

המכרזים ועדת

סיבובי רב חשמלי במפעיל לטיפלו שרות קבלת הנדון:
ST30 INTELLI ברנארד מדגם

נ, . ג.א

, ST30 INTELLI ברנארד מדגם סיבובי רב מפעיל של מבוטל לא מספר בשימוש קיים התאגיד ברשות
הראשיים. הסניקה קווי עבור המגרפים בתאי וגם לביוב בת"ש מותקנים אשר

את נותן אשר לספק לפנות יש הנ"ל, מהדגם מפעיל עבור שירות ולקבל לתקן מידי צורך יש כאשר
היצרן . אחריות

הספק חינה בע"מ, מים הנדסת שלף חברת כי המציין המצ"ב האישור סמך ועל לעיל, האמור לאור
הנ"ל,. מהדגם למפעיל בישראל . המורשית הבלעדית השירות נותנת בארץ הבלעדי

וכן אחריות הכולל שירות קבל לצורך בע"מ, מס הנדסת שלף חברת עם התקשרות על ממליצה הנני
הנ"ל . מהדגם למפעיל מקוריים חילוף חלקי

דוק•זנ ,77107 .דודשא 7724233, ת.ז-. 8.41, המזק( 7), טרזא 18,
www.yuvallim.co.ll, toshavaץyuvall1m.co.il 08-8544939 סקפ: ,o8-S.S44333 ןזפלט,
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B€RnARD 
c□nTROLS 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

Dear Sirs, 

MILAN, 01/01/2021 

our you with this letter, BERNARD CONTROLS inform that SHELEF WATER ENGINEERING is official 

(desalination, drinking water and waste 
distributor for Municipalized Companies, Water plants 

water excluded} and Pumping stations in Israel. 

only that In addition, BERNARD CONTROLS inform SHELEF WATER ENGINEERING is the outhorized 

local service provider. 

You We remain at Your disposal for any information may need. 

Yours Faithfully 

Alberto Vitali I ArealMa~fr rERNARD CONTROLS !TALIA Sri SU 

T+3~~ 1!,}f~;11941 1F+390293185260  
Email: alberto. vitali@bernardcontrols.com I Site: www.bemardcontrols.com 

aro Address: BERNARD CONTROLS !TALIA Srl SU, Via Tan 13/E 20017 RHO (Ml) 

BERNARD CONTROLS ITALIA s.r.l. (Societa Unipersonale) 

Via Tanaro, 13/E - 20017 Rho (Milano) Tel. +39-02-93185233 - Fax +39-02-93185260 
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