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הנדון: זכייה בפיילוט של משרד החינוך עבור התקנת מערכות החברה בבתי ספר באזור ירושלים

החברה מתכבדת לעדכן כי היום, ה-5 בדצמבר, 2021 הודיע משרד החינוך לחברה על זכייתה במכרז עבור אספקת 

מערכות לטיהור אוויר בכיתות לימוד ב- 50-100 בתי ספר ברחבי ירושלים בהיקף של כ-1.6 מיליון ש"ח כולל 

מע"מ ("המכרז"). 

במסגרת המכרז התחייבה החברה לספק שירותי תחזוקה ואחריות למערכות למשך 12 חודשים, כולל החלפת 

מתכלים.

להערכת החברה, מטרתו של המכרז היא להוות פיילוט לבחינת האפשרות להרחבת פריסת מערכות טיהור אוויר 

לכלל כיתות הלימוד וגני הילדים בארץ שבאחריות משרד החינוך.1 בהקשר זה יוער כי, נכון למועד דיווח זה, 

החברה טרם מיצתה את כושר הייצור המקסימאלי של קו הייצור של החברה. 

עוד יוער כי להערכת החברה, יש לה יתרון יחסי לעומת מתחרים זרים, בהתמודדות במכרזים מקומיים של 

משרדי הממשלה, בין היתר, בשל העובדה שהחברה מפתחת ומייצרת את מוצריה בישראל ויש ביכולתה לעמוד 

בטווחי אספקה מהירים.     

המידע הנכלל בדוח זה לעיל, בדבר הערכות החברה בעניין אפשרות הרחבת הפיילוט וליתרון החברה 

בהתמודדות במכרזים של גופים ממשלתיים, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

אשר מבוסס על הערכותיה של החברה בדבר המגמות בשוק, כושר הייצור של החברה ועמידת החברה בתנאים 

ודרישות במכרזים של גופים כאמור, בין היתר על בסיס היכרותה של החברה עם תנאי המכרזים המקובלים, 

מידע ממקורות חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברה, ואשר התממשותם אינה ודאית ועשויה להיות 

שונה, בין היתר, בשל גורמים חיצוניים, לרבות שינויים רגולטורים בתחום הפעילות, הימשכות הליכים, 

שינויים בעלויות הייצור והשינוע, שינויים בתוכנית העסקית של החברה, שינויים בתנאי המכרזים, פעולות 

של צדדים שלישיים, החלטות של עורכי המכרז, אילוצים תקציביים של צדדים שלישיים, כניסה או הרחבת 

פעילות של מתחרים בשוק וכן התרחשותם של גורמי סיכון נוספים, שאינם בשליטת החברה ואשר עשויה 

להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל. 

בברכה,

אורה סמארט אייר בע"מ

ע"י: אביעד שניידרמן, מנכ"ל החברה

 1להערכת החברה בישראל כ- 100,000 כיתות לימוד וגני ילדים.

http://www.tase.co.il/
http://www.isa.gov.i/

		2021-12-05T09:32:11+0000
	Not specified




