
 
 

 

 

 

 

 2021אוקטובר ב 31יום ראשון 

 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

 "לשחק על בטוח""( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם  העירייהעיריית קרית אונו )להלן: "

נתניה  כספק יחיד לשירותי ניהול  5מרחוב הר מרון  515050912"( מס' ח.פ. החברהבע"מ  )להלן: "

 אחזקת גני משחקים וכושר ברחבי העיר.

תו מבוקש לערוך את ההתקשרות יהספק א –על פי חוות הדעת של הגורם המקצועי מטעם העירייה 

 הנו היחיד שבהתאם למצב בפועל או על פי דין מסוגל לבצע את נושא ההתקשרות וכי אין בישראל

 ספק אחר המבצע בפועל את נושא ההתקשרות הנ"ל. 

  .מצ"ב העתק חוות דעת הגורם המקצועי על נספחיה

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל העירייה וזאת לא  

  .12:00בשעה  15/11/2021יאוחר מיום 

 פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד לאגף שפ"ע , באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה:  

einatpeer@kiryatono.muni.il 

לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה וכן את פרטיו של הספק האחר ולצרף אסמכתאות 

 הנטענות בפניה.בדבר הטענות 

  

 בברכה,

 עיריית קריית אונו

 

 

 

 

mailto:einatpeer@kiryatono.muni.il


 
 

 

 2021אוקטובר ב 27 רביעי יום

 לכבוד: ועדת מכרזים/ועדת התקשרויות

 חוות דעת מקצועית

 

 להתקשרות עם "לשחק על בטוח בע"מ" כספק יחיד

 שירותי ניהול אחזקת גני משחקים וכושר ברחבי העיר.   מהות ההתקשרות:

 לשחק על בטוח בע"מ:  התקשרותשם הספק אתו מבוקש לערוך 

 מנהלת מחלקת גנים ונוף אונו בתפקיד  תקרייכיועץ/מומחה בעיריית  ת, משמש איריס אקוסהנני 

 ,  1498הנושא : לווי העיר בהבאה לתקן והגשת הרשות להיתר לפי תקן 

 להלן פירוט השירותים המוצעים על ידי הספק/המומחה:

 תקניםניהול תיקי גן לפי דרישת מכון ה  .1

 1497/ 1498הגשת הרשות להיתר לפי תקן  .2

 אספקת תוכנה לניהול שירותי אחזקה לרשות .3

 לתפעול התוכנה "בק אופיס"שירותי  .4

 הכנת תוכניות עבודה )הולם ,צבע, וכו, ומעקב על ביצוען( .5

עם רשויות מקומיות רבות, ברשת האינטרנט, , ףאיריס אקוס מנהלת מח' גנים ונו ,מבדיקה שערכתי

במסגרת  עילל המצויניםאת השירותים לרשות ספק שבכוחו לנוסף למיטב ידיעתי, אין בארץ ספק ו

 הליך מכרזי.

הרשות  ילליוובע"מ כספק יחיד  "לשחק על בטוח"לפיכך, מבוקש לאשר את הבקשה להכריז על חב' 

 בכל הקשור לניהול אחזקת מתקני משחק וכושר במרחב הציבורי ובמוסדות החינוך.

 

 בברכה,

 אקוס איריס        

 ונוף גנים' מח מנהלת


