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ו"תשע טבת  ' א                    ד "בס
1035 דצמבר  31                                

  3131353אמ: מננויס                                
 פלסטית צנרת  : תיק                                                                         

 
  : לכבוד

 ואן'מר דני רג
  הרכש מנהל יחידת ל לפיתוח ו"מנכמ ס"מ

 
 

 .במביפלסט –מפעל בניאס הגדלת קוטר הצינורות המאושרים מתוצרת  : הנדון
 

 150עבור מקורות בקטרים עד  PE HDPE-300כספק צינורות  בניאסאושר מפעל  321031בתאריך 

 .'אט 31מ ובדרג עד "מ

ומצורף בזמנו  פורטו במסמך שהועברהאישור ניתן לאחר סדרת פגישות ובדיקות שקיימנו במפעל ו

 .שוב לצורך נוחות

בוצעה פעילות מול המפעל כהמשך לבקשתם לאשר שימוש בצינורות מתוצרתם בחודשים האחרונים 

בדיקות מעבדה , חומרי הגלם, ציוד הייצור ונצפ, בהתאם לכך נערך סיור במפעל. מ"מ 500עד קוטר 

יגי המפעל בנושאים נוספים הקשורים למתן תמיכה עם נצם דיון התקייכמו כן , ופרטים נוספים

 .וכהמשך לכך הועברו אסמכתאות וחומרים טכניים שנדרשו על ידינו טכנית ושירות שדה

 :הריני לעדכן את אישור המפעל כדלהלן לאחר שהוצגו בפנינו כל המסמכים הנדרשים 

 .ללא הסתייגויות אישור קבוע – 11מ ועד דרג "מ 052עד קוטר לחץ ואבזרים אספקת צנרת  .1

 .בתקופת ניסיון 11עד דרג מ "מ  082-522בקטרים לחץ ואבזרים אספקת צנרת  .0

והצעתם במידה . יוכלו לגשת למכרזים ולהגיש הצעות" בניאס"היא כי תקופת הניסיון משמעות 

התחלת הייצור תותנה בהודעה מראש למקורות , מ תזכה"מ 180-500לאספקת צינורות בקטרים 

ייצור הצפויים באופן שמקורות תוכל לקיים פיקוח על ייצור הצינורות ואישורם על מועדי ה

 .במפעל

שבתאום עם המפקחים במקורות במהלך הרכישות הראשונות יהיו שותפים גם אנשי ההנדסה 

. י אספקה ושירות השדהעמידה בזמנ, אמינות, מילוי הנחיות ההוראה, יבדקו את איכות המוצר

למוצרים המוגדרים בתקופת  לצורך כך אבקש ליידע אותי כאשר מתבצעות רכישות ממפעל זה

 .ניסיון

א יהיו "מ 500מתוכם לפחות א "מ 1,000תסתיים כעבור שנה או כעבור אספקת תקופת הניסיון 

המאוחר , מ"מ 500-למ "מ 180קטרים שונים ביו מ ויתרת הכמות בשלושה "מ 500בקוטר 
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 . מביניהם

מפרט  – 113.011ר "הספק מתחייב לעמוד בכל הדרישות הטכניות והמסחריות שהוגדרו בהמ

נוהל אישור ספקי צנרת לחברת  – 111.011ר "בחברת מקורות  והמ HDPEרכישת ואספקת צנרת 

 .מקורות

ברת המפעל מתחייב להעמיד לרשות המבצעים בפרויקטים של ח, על פי נהלים אלויצוין כי 

 .תמיכה טכנית ופתרונות בשטח, למתן מענה -צוות שירות שדה, בכל עת, מקורות

 
 
 

 ,בברכה           
 

 אוראל מרקוביץ          
 מהנדס קוים ארצי                

 
 

 : העתק
 מקורות -ל להנדסה "סמנכ   – יוסף-אברום בן
 במבילפסט-ל מפעל בניאס"מנכ   –   צור שומן 

 מקורות –מנהל יחידת שרותי הנדסה    –     רוני רן
 מקורות -מנהל יחידת הפיקוח    –   גרשון מעין 

 מקורות -מנהל מחלקת הנדסה אזרחית    –    לב סגל
 למקורות יועץ   –     עמוס גלבוע 

 מקורות -מנהל מחלקת קורוזיה חומרים    –  גרגורי ניזביצני
 מקורות -מפקח ריתוך ארצי    –   אלי יוסף
 מקורות -רפרנט הוראות מהנדס ראשי    –   גיא תמרי

 מהנדסי קוים מרחביים
 


