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()א( לתקנות חובת 1א)א()3הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה  הנדון:
 הוי דליפות מתאןימצלמה קבועה לזד רכש ציו – 1993-המכרזים, התשנ"ג

)להלן: מ "אופגל תעשיות אופטרוניות בעמפורסמת בזאת הודעה כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת  .1
נלווה  ציודשל גז ו ודליפות התפשטות טרמית מצלמה ייחודית לזיהוי  ביצוע פיילוט לבחינת "( לצורך ופגלא"

הניטור  צרכילמתקני החברה ול ויערכו בו בדיקות והתאמות במתקני החברה אשר יותקן"(, המוצר)להלן "
  ."(הפיילוט)להלן: " יםהנדרש

 . מיום חתימה על ההסכם חודשים 6הינה ההתקשרות תקופת  .2

עונה  ופגל הדברים נכון למועד הודעה זו, א ונכון למצב קריה מפורטים להלן, למיטב ידיעתיחוות דעתי שעי לפי .3
 להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.

לכתובת  דוד מלכהאדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל רשאי לפנות בכתב למר  .4
ולהודיע לו כי קיים ספק אחר המסוגל  16:00בשעה  7.202029.מיום לא יאוחר malka@ingl.co.il הדוא"ל 

 לבצע את ההתקשרות הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאים.
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 יחיאל וינר
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 :1993-"גהתשנ, המכרזים חובת לתקנות( א()1()א)א3 לתקנה בהתאם דעת חוות

 טבעי גזדליפות  הויילז קבועה מצלמהרכש ציוד 
 

לישראל בע"מ מפעילה ומתחזקת את מערכת הולכת הגז הטבעי הפרושה ברחבי המדינה. נתיבי הגז הטבעי  .1
 . ותחנות קבלה מספקי גז PRMS   תחנות , המערכת כוללת, בין היתר, תחנות הגפה

 
  .ובעלות השלכות כלכליות עלולות לפגוע בשכבת האוזון, מהוות סיכון בטיחותי דליפות גז טבעי .2

 
לבקר ולאתר דליפות באופן רציף, החברה מעוניינת להתקין מצלמות טרמיות , לנטרהחברה  צורךלאור  .3

 .במתקניה המאפשרות זיהוי דליפות באופן מיידי מיוחדות
 

אשר מפתחת  תישראלי יההינה חברת טכנולוג"( אופגלמ )להלן: ""תעשיות אופטרוניות בעופגל חברת א .4
מצלמה הניתנת להתקנה קבועה אופגל ומייצרת מצלמות המאפשרות זיהוי דליפות מתאן. לאחרונה פיתחה 

 .טבעיבמתקן גז הכוללת אנליטיקה ויכולות זיהוי דליפות גז 
 

והינה  להתקנה קבועהמצלמה לזיהוי דליפות המסוגלת לספק אופגל הינה החברה היחידה למיטב ידיעתי,  .5
, לזיהוי מיקום גזלזיהוי דליפות  קבועות מצלמותלאספקה והתקנת מוכח, הניסיון ה תבעלומקצועי הגורם ה

 .של החברה גז ניבמתק של המצלמות ילובןשבעלת יכולות לוהדליפה המדוייק 

 
היא היחידה שבהתאם למצב הדברים בפועל מסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות ופגל לאור האמור, א .6

   .)"ספק יחיד"(
   

 
                             בכבוד רב,              

       
                                                                                    

                           יחיאל וינר
 ראש אגף חשמל ובקרה
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