תאריך ________

לכבוד,
ועדת מכרזים

הנדון :חוות דעת -ספק יחיד

אני מבקש להמליץ בזאת על ______________ ח.פ ____________ .כספק
_____________________________________________________________

יחיד ל

_____________________________________________________________
להלן הנימוקים:
 -1לגוף ___________________ יכולת
__________________________________________________
 -2לגוף_________________________ יכולת
______________________________________________________________
___________________________________________________________
 -3לגוף____________________ ניסיון של____________שנים ב
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
 -4לגוף ______________________
יכולת__________________________________________________________
___________________________________________________________.
( -5כל נימוק המעיד על השכלה ייחודית ,ניסיון נוסף ,וכל נימוק שיוכיח ספק יחיד).
לאחר ניסיונות לאתר גוף אשר לו ניסיון מוכח ומסוגל לספק את מכלול הדרישות לעיל,
מצאנו כי _________________________ הינה הגוף היחיד המסוגל לעמוד בדרישות אלו.

היחידה הדורשת
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הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד-
עם _______________________________ ח.פ ________________ .כספק יחיד ל
_________________________________________ להתקשרות בנושא
____________________________________________________ עבור
________________________________________________________
בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-מודיעה בזאת החברה למתנ"סים
מרכזים קהילתיים בע"מ (חל"צ) כי בכוונתה להתקשר עם
______________________________ ח.פ ___________________ כספק יחיד
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 .1מטרות ההתקשרות:
א.
ב.
ג.
ד.
 .2תנאי הסף להתקשרות:
א .ניסיון מוכח ב ___________ שנים האחרונות בקיום/הפעלה/
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
פירוט הניסיון יגובה ברשימה המונה שלוש המלצות
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ב .התייחסות לצוות ____________________.
ג .ההרכב
_________________________________________________________.
ד .לגוף יכולת לקיים
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
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ה .לגוף יכולת
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
ו.
ז .הגוף מחויב לקיים את הפעילות הנדרשת
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
לאחר ניסיונות לאתר גוף אשר לו ניסיון מוכח ומסוגלות לספק את מכלול הדרישות לעיל,
מצאנו כי " ________________________________" הינו הגוף היחיד המסוגל לעמוד
בדרישות אלו.
בהעדר גופים נוספים אשר להם יכולת ע"פ הפירוט לעיל תתקשר החברה למתנ"סים עם
___________________________________ ח.פ_________________________ .
כספק יחיד ______________________________________________ המבוקשים על
ידי _______________________ לתקופה של ____________________ ועוד תקופת
אופציה של שנה אחת.
.3

גוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לקיים את ההתקשרות וספק את השירותים
הנדרשים רשאי לפנות ולהודיע על כך עד לתאריך ,---------------------לעלית בביוף-
מנהלת רכש והתקשרויות במייל  elit@matnasim.org.ilיש לוודא קבלת המייל בטלפון
.073-2870240
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רצ"ב חוו"ד הגורם המקצועי.
בברכה,
יו"ר ועדת מכרזים
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