נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
 30ספטמבר 2021
כ"ד תשרי תשפ"ב

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
 .1בהמשך להחלטתה מיום  29.9.2021חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן:
"נת"ע") מתכוונת להתקשר עם החברה שלהלן בפטור ממכרז ,וזאת מכוח תקנה  )29(3לתקנות חובת
המכרזים ,תשנ"ג –  ,1993בתנאים המפורטים להלן:
כותרת
שם הספק
השירותים
תקופת
ההתקשרות
היקף
התקשרות

פירוט
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ
תכנון וביצוע התקנת מערכות בטיחות והגנה מאש בקו האדום
1.10.2026 -1.11.2021
עד  2,987,772ש"ח כולל מע"מ

 .2כמפורט בחוות הדעת המקצועית המצ"ב ,הספק הוא היחיד המסוגל לספק את השירותים נוכח היותו
המפיץ הבלעדי למערכת סימפלקס בארץ והינו הספק המורשה לצורך תכנון ,התקנה ותחזוקת המערכת
בכל מבני הקו האדום.
 .3הודעה זו (בצירוף חוות דעת מהגורם המקצועי) מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של חברת נת"ע
בהתאם להוראות סעיף 3א(א)( )1לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג.1993-
 .4כל אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לנת"ע את השירותים הנדרשים רשאי לפנות באמצעות
הדואר האלקטרוני לכתובת הדוא"ל הרשומה מטה תוך  14ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו ולהודיע
כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לנת"ע את השירותים הנדרשים בתנאים המפורטים בחוות הדעת
ובהתאם לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג.1993 -
 .5למען הסר ספק מובהר כי לא תתקבלנה הצעות ו/או פניות לאחר מועד זה וכל פנייה שלא תועבר באמצעות
הדואר האלקטרוני כאמור לא תתקבל.
 .6ניתן לפנות לנת"ע בנושא זה באמצעות מייל tender1@nta.co.il:תוך צירוף מסמכים רלוונטיים
להודעה עד לתאריך  20.10.2021בשעה 13:00

בכבוד רב,
חטיבת התקשרויות

TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS UK LTD
TYCO Park,
Grimshaw Lane
Newton Heath
Manchester M40 2WL

31 August 2021

Subject: Authorised Simplex Distributor

To whom it may concern
Tyco Fire Protection Products Middle East sell product through an approved and trained
distribution network. We do not sell product directly to end users neither do we provide product
to untrained and non-approved distributors.
We can confirm that the following Company is an exclusive approved distributor and can
import, supply, install, test, commission and service / maintain Johnson Controls Simplex Fire
Detection and Master Clock Systems in Israel.
Afcon Control & Automation Ltd
4 HaTavor Lane
Industrial Area Segula
Petech Tikva
49691, Israel
This authentication is valid until 1st October 2023.
Should you have any questions please contact the undersigned.
Yours sincerely

Ignacio del Casar
Business Development Manager
Johnson Controls
+34 (0) 645 769 227 cell
ignacio.casar@jci.com
Johnson Controls
C/Isaac Peral, 3
28823 Coslada, Madrid
Spain

