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   )(א) לתקנות חובת 1א(א)(3הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה  הנדון:
  מדן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"  – 1993-המכרזים, התשנ"ג

  

 - להלן( מדן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"חברת דעה כי בכוונת החברה להתקשר עם הומפורסמת בזאת  .1

"Duns ("אודות החברה ב שירותי פרסום לצורך- Dun‘s 100  אוק על חברות-ע עסקי הדוכן קבלת מיד 

 מקומיות וזרות.

 מע"מ בתוספת ש"ח 100,000 -, והיקף ההתקשרות המשוער הינו כשנים 3תקופת ההתקשרות הינה למשך  .2

  .לכל התקופה

ונה ע  BDIהודעה זו, לפי מצב הדברים נכון למועד הידיעהלפי חוות דעת שעיקריה מפורטים להלן, למיטב  .3

 להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.

לכתובת  לח"מאדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל רשאי לפנות בכתב  .4

ולהודיע לו כי קיים ספק אחר המסוגל  0016:בשעה  226.13. לא יאוחר מיום ,lsaville@ingl.co.iהדוא"ל 

 לבצע את ההתקשרות הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאים.

  

        ,רב בכבוד

  יל, וונדב ס
  ע' מנכ"ל

    

   

 לכל מאן דבעי
   

  

  לויונדב ס
   03-6270400 טל':
  03-5611324: 'פקס

   saville@ingl.co.i :דוא"ל
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 :1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג) א)(1)(א(א3חוות דעת בהתאם לתקנה 
  וקבלת מידע עסקי על חברות s'unD 100למתן שירותי פרסום פעילות החברה ודירוגה במדריך 

דן אנד ברדסטריט (ישראל) שירות חברת רוכשת את ") נתג"זנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: " .1

 רכים הבאים:לצ ")Duns" -(להלן מ בע"

עדכוני  פרסום פעילות החברה, כולל בין היתר, פרסום פרופיל באתר, הבלטה בטבלת הדירוג, .1.1

פייסבוק בפרופיל החברה, חותם אמינות בפרופיל החברה, טור דעה אישי בזירה עסקית, קידום 

בתחום בנושאים החברה מפרסמת פרסום זה, כמו כן, במסגרת ועוד.  Dunsפרופיל החברה באתר 

 הגז הטבעי.

כולל דוחות, הכוללים בין היתר, מבנה  זרות ומקומיות אוק על חברות-קבלת מידע עסקי הד .1.2

לפי מדדי  -התאגדות משפטי לרבות בעלויות, ניתוח איתנות פיננסית וסיכון עסקי, לרבות דירוג 

Dunsפי דוחות מדף הקיימים על  , עלועודמועדי תשלום לספקים  ,, מידע על הליכים משפטיים

 החברות או בעריכת חקירה מיוחדת לשם כך.

להצגת המידע וניתוחו, לא ניתן לרכוש את מלוא יחודיים לו, , בעלי מאפיינים הבבעלותמאגר  Duns -ל .2

המאגר אלא רק לקבל חלק ממנו בהתאם למנוי הנרכש, כחבילת שירות מלאה, בנפרד לכל אחד 

  שלעיל. מהשירותים

מאפייני לאור  Dunsלמיטב הידיעה, משרדי ממשלה שונים אישרו פטור ממכרז עבור התקשרויות עם  .3

 .המאגר המידע בבעלות

 בפועל לבצע אתבהתאם למצב הדברים  הינה לכאורה ספק יחיד בשוק המסוגל Dunsלפיכך, חברת  .4

 ., במלואםים שלעילשירותההתקשרות ל

  

 

   בברכה,                  

                    

  דן כרמלי     
  מנהל מחלקת רכש והתקשרויות             

  

  


