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 לשכת מנכ"ל המועצה 

 
 בישוב עומר רחובות פארק התעשייה ריצוף  –הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד 

 
ספק יחיד  התקשרות עם כ – בכוונת המועצה המקומית עומר להתקשר עם חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ 

 .1950-המקומיות תשי"אלצו המועצות וספת הרביעית  ( לת4)3 החוסה תחת הפטור הנקוב בסעיף
 

הינה ההתקשרות  לפיתוח    מהות  ריצוף  התעשייהרכישת  פארק  עומרב  רחובות  לבדיקת    .ישוב  בהתאם 
 .הסמכות המקצועית עולה כי אין בארץ ספק אחר אשר יכול לתת מענה לדרישות שיוצגו להלן

 
 :להלן עיקרי חוו"ד של בעל הסמכות המקצועית

 
שנה ופעילה בשוק המקומי בענף הבניה בכל הקשור   80-תעשיות בע"מ קיימת למעלה מ אקרשטיין .1

 .לפיתוח וחידוש ריצוף החוץ
 

צריך שיעשה באמצעות  אותם מעוניינת המועצה לרצף,    פארק התעשייה בעומרב רחובות  הריצוף   .2
 נות הבאות: ו התכ בעל" אומבריאנומסוג " ריצוף

 
 . מג"פס לכל הפחות 50חוזק בלחיצה של  .א
 . כל הפחותמגפ"ס ל  5חוזק בכפיפה של  .ב
 . גרם למ"ר לחצי שעה לכל היותר 500ספיגות נימית עד  .ג
 .2.5%עד  1%ספיגות כוללת של   .ד
 . R11החלקה  .ה
 תכונות נוספות:  .ו

 . שמירה על ברק •

 . העמקת גוונים •
 . דוחה מים •

 . כתמים, לכלוך כגון שמנים, מסטיק ועוד דוחה •

 .פלורסנציה )ציפת סיד( אנטי  •
 

 :לעמוד במפרט הייחודי לחברת אקרשטיין כדלהלן אומבריאנועל הערכים בריצוף  .3
והחלקה  .א שחיקה  חוזק  לכפיפה,  טרום,  בטון  למוצרי  לת.י  מלאה  תקנים    התאמה  לרבות 

בטון חלק  )  פני האריחים יהיו מבטון אחיד גלוי ונקי  .2279  -ו   26-5,  2378,  1872,  8ישראליים:  
התייבשות בתום  חורים  בהם  יתהוו  שלא  כך  כתמים,  ללא    וללא  האשפרה.  בתהליך  האריח 

לבן בחוזק  אפור ויבוצע על בסיס מלט  יהיה  גוון התערובת    .(סגרגציה וסימני חיבור בין התבניות
 . 40-ב

ודפנות .ב זה,  באריחים מסוג  לבטון העץ  בעיבוד המתאים  מעובדות  להיות  הייצור  תבניות    על 
טרם    יאושרו ע"י האדריכל)  מ"מ בכדי להימנע משבירת פינות.  1האריח יכילו פאזה היקפית של  

 (.ייצורן
  מבריאנואוחברת אקרשטיין מחזיקה בבלעדיות המידות והאיכות של אריחי הריצוף מסדרת   .ג

 .משום ייצורם באמצעות תהליך "כבישה" ייחודי בארץ
 

דרישה .4 ישנה  בע"מ,  תעשיות  אקרשטיין  חברת  של  המוצר  ולבלעדיות  המרובה  לניסיון    הודות 
 .ספציפית להתקשרות עם החברה הנ"ל

 
  באמור   כל גורם הסבור כי הוא ו/או כל ספק אחר בארץ המסוגל לספק את אריחי הריצוף כמפורט .5

כך   על  ולהודיע  לפנות  רשאי  המייל:   לעיל,  באמצעות  קקון,  הדר  הגב'  המנכ"ל,  לעוזרת 
michrazim@omer.muni.il    ציון פרטי     08-6291122ולוודא קבלת המייל בטלפון שמספרו תוך 

ימי עבודה מפרסום מודעה זו ולא    7תוך  ב הספק המוצע, שם הפונה, ודרכי ההתקשרות עמו וזאת  
 . באחריות המציע לוודא קבלת המייל. 12:00בשעה  02/11/2022יאוחר מיום  

     
 ,ברכהב

 
 אהרוני שבתאי 
 מנכ"ל המועצה 

 


