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הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרז 
לקבלת שירותי ייעוץ בנושא שדרוג מערך אחסון  

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ )להלן: "החברה"( מתכבדת בזאת להודיע כי וועדת 

המכרזים של החברה החליטה בישיבתה מיום 12.2.17 להתקשר עם מיינדיו בע"מ )להלן: 

"מיינדיו"( לקבלת שירותי ייעוץ בנושא שדרוג מערך אחסון.  

פטור מחובת מכרז לפי תקנה  3)4()ב()2( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  – 1993 )התקשרות 

המשך בתנאים זהים(. 

 :ל הנ"נה התקלפי מכרזחובת ור מפטהתקשרות בלקים הנימו

לחברה התקשרות קיימת עם חברת מיינדיו במסגרתה החלה כבר חברת מיינדיו לספק שירותי ייעוץ 

גם בקשר לפרויקט זה. לחברת מיינדיו היכרות מעמיקה עם מערך המחשוב של החברה היות והיא 

סייעה לחברה, לשביעות רצונה המלא, בהקמת מערך האחסון הנוכחי לרבות תכנון, רכש, 

ארכיטקטורה והקמה, ובכך צברו ידע רלוונטי גם לגבי פרויקט זה. המשך התקשרות עימם יהיה 

יתרון לחברה מבחינה מקצועית והן מבחינה כלכלית )חסכון בשעות עבודה של לימוד והיכרות 

שנותן שירות אחר היה צריך להשקיע(. 

הדברים מקבלים משנה תוקף לאור המחיר שהינו סביר ביחס לרמת המחירים בשוק, לאור שביעות 

רצון מלאה מהשירותים הניתנים על ידי מיינדיו, מרמת השירות, מהאמינות ומכך שהיא אינה  

נציגה של ספקי ציוד. 

איש הקשר בחברה אליו ניתן לפנות לשם הבהרות: 

ברק זילברשטיין 
טלפון: 03-9257015 

 o.il.csccks@nraba דוא"ל:
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