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 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי 

 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

 

 רקע:

"אשכול  ו/או  אשכול נגב מערבי"  " )להלן:  איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות נגב מערבי

בנגב המערבי:  11  -פועל ב "("האשכולו/או  המערבי"    ברשויות הנג אופקים,   רשויות מקומיות 

מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה אזורית לקיה, מועצה אזורית מרחבים,  

נתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות, מועצה אזורית חוף אשקלון  ומועצה אזורית שער  

 הנגב.  

פותח מסלול  והחינוך לחקלאות. היות שכך  פעילות מוביל האשכול את תחום האגרוטק  הבמסגרת  

אשר מחבר מערכות אגרוטק לגני ילדים אשר יחשוף את הילדים לחקלאות מתקדמת ומדייקת מחד  

אלו. בעולמות  קצה  לפתרונות  החקלאית מאידך  והקהילה    הפעילות   וגם את ההורים החקלאים 

כנולוגיות קצה בעולמות החקלאות מושתת על מערכות אוטומטיות  לידי ביטוי ט  המביא  ההחדש

בלבד לרמת הגידול וכן הדרכות לצוות ולילדים על הגידולים השונים, בכך מאפשר חוויה שלמה  

 לילדים והצוות עם מינימום תשומות, ללא נגיעה בחומרים מסוכנים וללא חשש מפגיעות מז"א. 

 

 יחיד ספק עבור  מכרזפטור מנימוקים ל

תקנה   להוראות  התשמ4)  3בהתאם  )מכרזים(,  העיריות  לתקנות  להמלצת    1987  -ח"(  ובהתאם 

אשכול נגב מערבי, וזאת על סמך מסמכים המצויים בידה לרבות חוות דעת  בהגורמים המקצועיים 

 . מקצועית

הינה מפתחת מערכות בקרה אוטומטיות לגידולים    515645158  -ח"פ   גרואי טכנולוגיות בע"מ חברת  

 הידרופוניים וכן ספקית מערכות אגרוטק הכוללות מערך שלם ומשלים לגידולים הידרופוניים. 

 . GROWEEחברת בהתאם לנ"ל מבקש אשכול נגב מערבי להתקשר עם 

יחיד   ספק  נוהל  אחר, זה  בשלבעפ"י  מציע  זו,  אש  .  מהתקשרות  נפגע  עצמו  רואה  לפנות  ר  רשאי 

ובלבד ש היוםהוא  לאשכול  בעלת  תוכנית  מפעיל  שנה,  לפחות  של  ניסיון  בה  לו  ויש  המאפיינים  , 

   הבאים:

 פיתוח ואספקת בקרים אוטומטיים למערכות גידולים הידרופוניים  .1

 אספקת חומרי דישון והדברה למערכות האוטומטיות  .2

 לפחות למערכת שתילים  32אספקת מערכות פלסטיקה למערך גידולים של  .3

  - החל ממיקום המערכות, גודל, תנאים ועוד  -כלל מרכיבי המערכת של  תכלול מערך משלים   .4

 וזאת ע"ב ליווי אגרונומי במקום

 ביצוע הדרכות לצוותים המקומיים  .5

הינה    GROWEE)למיטב ידיעת האשכול    -בקר חכם המציע שליטה מרחוק על הגידול .6

שמספקת  היחידה  בתחום  החברה  אוטומציה  המאפשר  חכם  מערכת    ,בקר  כל  והופך 

 .( למערכת חכמה הידרופונית

 בתחום ההידרופוניקה  אוטומציה מלאה ושליטה מרחוק דרך אפליקציה .7

https://www.westnegev.org.il/
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 איסוף נתונים בענן לביצוע ניתוח של מחזורי הגידול  .8

  GROWEEחברת    להתקשר עם  נגב מערבי  רשויות  אשכול  איגוד ערים  בהתאם לנ"ל מבקש 

רשאי לפנות לאשכול    כל הרואה עצמו נפגע מנוהל ההתקשרות המתואר. כאמור,  כספק יחיד

בדוא"ל: נוספים  פרטים  לקבלת  מערבי  מיום   agtech@westnegev.org.il נגב  יאוחר    ולא 

 .  054-7915666. יש לוודא את קבלת הפניה בטל': 12:00השעה    עד 24.8.2022

,  12:00עד השעה    4.9.2022  : בתאריךיהיה הצעותהתנגדויות מנומקות ו/או  המועד האחרון להגשת  

. לכל פניה יש לצרף את פרטיו  2נתיבות כניסה ב קומה    8  במשרדי אשכול נגב מערבי רחוב סמילו

 ודוא"ל(. המלאים של הפונה ופרטי התקשרות )לרבות שם מלא, ח.פ, כתובת, מספר טלפון נייד 

 

 בברכה,

 אורי פינטו 

 מנכ"ל אשכול נגב מערבי 

mailto:agtech@westnegev.org.il

