
 עיריית דימונה
 ספק יחיד –הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז 

 7891-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3עפ"י תקנה 
 

ד"ר צבי וינשטיין  "( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם העירייהעיריית דימונה )להלן: " .7
 "(, לצורך יצירת קשרי חוץ ושיתופי פעולה של עיריית דימונה עם עיריית וואנזו, סין.    נותן השירות)להלן: "

 

 עיקרי ההתקשרות הינם כדלהלן: .2
. 77.9.78בתאריך  "ברית ערים תאומות"בין עיריית דימונה לבין עיריית וואנזו נחתם הסכם  .א

לו מומחיות  מבקשת העירייה להתקשר עם נותן שירות אשר לצורך קידום מטרות ההסכם
      בתיאום קשרי חוץ בכלל ומול מדינת סין בפרט.  מוכח וניסיון

פעולה במגוון  פישיתוקשרים וקידום פיתוח ולנותן השירות יפעל יחד עם עיריית דימונה ל .ב
 תחומים מול עיריית וואנזו, כגון: חינוך, תרבות, פיתוח עסקים, תעשיה, כלכלה ועוד.  

וואנזו ועם אנשי  על נותן השירות לקיים קשר רציף עם אנשי עירייתבין יתר פעולותיו יהיה  .ג
 סין. עסקים ב

ם, יכין ויבצע סיור של נציגי עיירת דימונה לעיר וואנז'ו שיתקיים במהלך נותן השירות יארגן, יתא .ד
     כן, יפעל נותן השירות לארגון ביקורי גומלין בין עיריית דימונה לעיריית וואנז'ו.. 2222חודש מאי 

גורמים בסין כגון  עם יצירת שיתופי פעולהבלנותן השירות יש קשרים, ניסיון ומומחיות מוכחים  .ה
     .עודותרבות, חינוך, עסקים אנשי עיריית וואנזו, אנשי 

 התמורה שיקבל נותן השירות בגין שירותיו יהיה בהתאם לנוהלי תעריפי שירות נציבות המדינה.   .ו

 

, ובהתאם להמלצת הגורמים 7891-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3בהתאם להוראות תקנה  .3
 הגורם היחיד המקיים את הפעילות כמפורט לעיל. נותן השירות הינוהמקצועיים בעירייה, 

 

אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עפ"י התנאים המפורטים לעיל,  .4
 .  72:22עד לשעה ו 6/22/22 -מוזמנים לפנות לעירייה, וזאת לא יאוחר מיום חמישי ה

 

, עיריית דימונה, באמצעות דוא"ל  ר יש להעביר בכתב בלבד, לידי מר דוד לויפניות כאמו .5
davidl@Dimona.muni.il    08-6563205יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון. 

 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה, פרטי ההתקשרות עמו )לרבות שם מלא, מספר ת.ז./ח.פ,  .6
כתובת, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל(, וכן את פרטיו של הגוף האחר, בצירוף אסמכתאות התומכות 

 ת בפנייה.בטענות הנטענו
  

 בנימין ביטון                                        
 עיריית דימונהראש 


