"משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי"

(מלאכי א',א')

עיריית קרית מלאכי
המחלקה המשפטית

בס"ד
ה' שבט תשע"ח
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – ריצוף חוץ לפיתוח המרכז המסחרי בק .מלאכי
בכוונת עירית קריית מלאכי להתקשר עם חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ – כספק יחיד לפי
סעיף  )4(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח1987-
מהות ההתקשרות הינה :רכישת ריצוף חוץ לפיתוח המרכז המסחרי הישן בקריית מלאכי ,בהתאם
לבדיקת הסמכות המקצועית עולה כי אין בארץ ספק אחר אשר יכול לתת מענה לדרישות שיוצגו
להלן.
להלן יוצגו עיקרי חוו"ד של בעל הסמכות המקצועית:
 .1אקרשטיין תעשיות בע"מ קיימת למעלה מ 80-שנה ופעילה בשוק המקומי בענף הבניה בכל הקשור
לפיתוח וחידוש ריצוף החוץ.
 .2ריצוף החוץ לפיתוח וחידוש המרכז המסחרי הישן בקריית מלאכי צריך שיעשה באמצעות ריצוף
מסוג "אורבנו" סדרה  40ו"סקויה" –  SCC-2L ,ARC-COבמידות  143/25/8הייחודיות לחברת
אקרשטיין וחיוניות לעיצוב משטח הריצוף במתחם.
 .3על הערכים בריצוף הסקויה לעמוד במפרט הייחודי לחברת אקרשטיין כדלהלן:
א .התאמה מלאה לת.י למוצרי בטון טרום ,לכפיפה ,חוזק שחיקה והחלקה .פני האריחים יהיו
מבטון אחיד גלוי ונקי (בטון חלק וללא כתמים ,כך שלא יתהוו בהם חורים בתום התייבשות
האריח בתהליך האשפרה .ללא סגרגציה וסימני חיבור בין התבניות) .גוון התערובת יהיה
חום בהיר ויבוצע על בסיס מלט לבלן בחוזק בטון ב' .40
ב .על תבניות הייצור להיות מעובדות בעיבוד המתאים לבטון העץ באריחים מסוג זה ,ודפנות
האריח יכילו פאזה היקפית של  1מ"מ בכדי להימנע משבירת פינות(.יאושרו ע"י האדריכל
טרם ייצורן.
ג .חברת אקרשטיין מחזיקה בבלעדיות המידות והאיכות של אריחי הריצוף מסדרת אורבנו
משום ייצורם באמצעות תהליך "כבישה" ייחודי בארץ.
 .4הודות לניסיון המרובה ולבלעדיות המוצר של חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ ,ישנה דרישה
ספציפית להתקשרות עם החברה הנ"ל.
 .5כל גורם הסבור כי הוא ו/או כל ספק אחר בארץ המסוגל לספק את אריחי הריצוף כמפורט באמור
לעיל ,רשאי לפנות ולהודיע על כך תוך  7ימי עבודה מפרסום מודעה זו ( )23/1/2018לעירית
קריית מלאכי למר אברהם וכניש בטל  08-8500898או בדוא"ל Avi_v@k-m.org.il :תוך ציון
תאריך פרסום הודעה זו ,פרטי הספק המוצע ,שם הפונה ודרכי ההתקשרות עמו.
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