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 אישור התקשרות עם חב' אגם מערכות ובקרה כספק יחיד

 

נעשתה חברת אגם מספקת תמיכה ואחזקה של כל מערכת ההשקיה האלחוטית בעיר, לבקשתכם   עירית מויאל:

 מפרטהמסמך שהועבר אליכם מבעוד מועד הוד השרון, רעננה והרצליה. בינהן: רשויות, מס' בדיקה יסודית עם 

כזאת כל הרשויות עובדות בצורה אציין כי . לחודש בכל רשות ואת עלות האחזקה ליח' מספר ראשים  את

ניתן לראות כי בעיריית כפר סבא עפ"י המפורט בטבלה שהחברה שמרכיבה את המערכות היא גם המתחזקת. 

 .ביותר המחירים הם הזולים 

 ?  תחרות רנכניס את שתי החברות, האם תיווצבכל זאת מדובר בדואופול, אין הרבה אופציות. אם  :הדר לביא

בזמנו הייתה אקווה לא יכולה לתחזק את המערכות שחב' אגם הרכיבה. ת בשיטה שונה, ועובד הן:  עירית מויאל

נשארו רק שני שחקנים בשוק לכן קשה לפתח  .עשינו את העבודה עם חב' אגם עוד חברה שלישית שנסגרה 

 ₪ במים בכל שנה. ₪2,000,000 על כל המערכות כדי להגיע לחיסכון של  6,000,000תחרות. השקענו 

גם אם נשלב את שתי החברות זה לא יוזיל בשוטף. לכן אני לא רואה שום טעם. הנתונים  איתן צנעני:עו"ד 

 מראים שכדאי לקבל אותם כספק יחיד.

 על מה מתבסס התעריף שהם מבקשים ? :צבי אפרת

 לראש לחודש.לאחזקה מלאה ₪  48  :עירית מויאל

 מול מחיר ? יש לך אפשרות להעריך תשומות :צבי אפרת

 וזה לא כלכלי. תקלות המחיר לא כולל חלקים, ישנם הרבה₪  200הגעת טכנאי מחיר   עירית מויאל:

 חב' אגם מערכות ובקרה כספק יחיד.לאור הבדיקה שנעשתה, אני מבקש לאשר את  אורן כהן:

  

 מאושר פה אחד

 

 כספק יחיד.חב' אגם מערכות ובקרה  את לאשר: החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר
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