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 כ"ה באייר, התשע"זירושלים, 

 2017מאי  21 
  01-001896-2017מספרנו:

 
 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

 
 1993-"גנלתקנות חובת המכרזים, התש א3בהתאם לתקנה 

 
 

נמסרת בזאת הודעה, שלפיה בכוונת החברה הממשלתית לתיירות )להלן: "החמ"ת"(, להתקשר 

ביצוע עבודות ביסוס באמצעות "(, לצורך הספק)להלן :" סאנקולנט בע"מחברת  – ספק יחידעם 

, עבור החמ"ת, בפרויקט שביל אופניים ירקון KRINNERברגי עיגון של החברה הגרמנית 

 .1993-( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג29)3בהתאם להוראות תקנה 

 

הינה בע"מ, חברת סאנקולנט הגורם המקצועי בחמ"ת, חיווה דעתו בכתב כמפורט להלן, שלפיה 

שמשמשת כנציגה הנ"ל מאחר והיא  תוהעבודפק היחיד אשר עימו ניתן להתקשר לשם ביצוע הס

 .חברת ייצור ברגי הקרקע הנדרשים בפרויקט ,גרמניה KRINNERהבלעדית בישראל של חברת 

 
כל אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, רשאי לפנות לעו"ד 

עד ליום  yarons@igtc.co.ilפט של החמ"ת, באמצעות דוא"ל ירון סדן, ראש תחום מש

 ולהודיע לו כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנדרשים. 14.6.2017
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 - 1993-()א( לתקנות חובת המכרזים, התנ"ג1)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה  הנדון:
  בפרויקט שביל יהונתן בפראק הירקוןביסוס ברגי פלדה 

 ם של מנהל הפרויקט והקונס' בפרויקטיהמכתבסימוכין: 
 
החברה הממשלתית לתיירות עוסקת בפיתוח תשתיות תיירות ברחבי מדינת ישראל,  .1

 יהונתן בנחל הירקון ברמת גן לאת פרויקט שבי הינה עתידה לפתחובמסגרת  פעילות זו 

 . "(הפרויקט)להלן: "

 מעל מטר 3.0 עד 2.0 שבין בגובה עתיד להיבנות " הנדרש בפרויקטדקמקטע מהשביל מסוג " .2

 שנה 120-כ בני אקליפטוס עצי עשרות קיימים בו וסבוך צר אזור בתוךו ,בנחל המים פני

  .רחבים גזעים ובעלי צפופים

 ביסוסו רגיל קדיחה לציוד גישה אין ,באתר והיותו רווי מים טופוגרפיים קשייםבשל  .3

  קוטר. קטני בכלונסאות

 הפתרוןעתי המקצועית, ועל בסיס העמדה המקצועית של גורמי התכנון בפרויקט, ילמיטב יד .4

 .לקרקע המוברגים פלדה ברגי באמצעות ביסוס הוא אלו, בתנאים ביצוע בר שהוא היחידי

כמו כן, למיטב ידיעתי המקצועית ועל בסיס העמדה המקצועית של גורמי התכנון בפרויקט,  .5

באמצעות ברגי הקרקע בארץ אשר ביכולתה לבצע את העבודות  בלבד אחת חברה קיימת

ת כנציגה הבלעדית בישראל של חברת ש, שמשמסאנקולנט בע"מחברת  –הנדרשים 

KRINNER הקרקע הנדרשים חברת ייצור ברגי גרמניה. 

 

 

 ב ב ר כ ה,
 

 ,רונן קליגראינג' 
 סמנכ"ל תכנון וביצוע
החברה הממשלתית 

 לתיירות
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