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הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א)א())(1א( לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג – 1993-רכישת אורתופוטו סטרימינג  -חברת אופק צילומי אוויר
 .1מפורסמת בזאת הודעה כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת אופק צילומי אוויר )להלן" :אופק"( לצורך
רכישת אורתופוטו סטרימינג עבור מערכת ה GIS -הקיימת )להלן "המערכת"(.
 .2רכש צילומי אורתופוטו סטרימינג הינם חיוניים לצורך תחזוקת ושימוש במערכת ה ,GIS-וכמו כן ,במערכת
לניהול נכסים.
 .3תקופת ההתקשרות הינה לחמש שנים עם אופציה לשנת התקשרות נוספת ,והיקף ההתקשרות המשוער הינו כ-
 225,000ש"ח בתוספת מע"מ לחמש שנים.
 .4לפי חוות דעתי שעיקריה מפורטים להלן ,למיטב ידיעתי ונכון למצב הדברים נכון למועד הודעה זו ,אופק עונה
להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.
 .5אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל רשאי לפנות בכתב לגב' רחל לוטן ,לכתובת
הדוא"ל lotan@ingl.co.ilלא יאוחר מיום  12.11.2020בשעה  16:00ולהודיע לו כי קיים ספק אחר המסוגל
לבצע את ההתקשרות הנ"ל ,בצירוף פרטיו המלאים.
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חוות דעת בהתאם לתקנה 3א)א())(1א( לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג:1993-
רכישת אורתופוטו סטרימינג  -חברת אופק צילומי אוויר
.1

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

.2

החברה משתמשת בתוכנת  Arc GIS onlineעל מנת לנהל את המידע המרחבי של מערכת הגז .קיים צורך
לצפות בנתוני מערכת הולכת הגז על גבי תצלומי אוויר של מדינת ישראל .תצלומי האוויר יוצגו ע"י הזרמת
נתונים ) (streamingלמערכת ה ARC GIS ONLINEכשירות בקישור  .URLהתצלומים יעודכנו אחת
לשנה ויישמרו כשכבה היסטורית בכל שנה.

.3

למיטב ידיעתי ,חברת אופק צילומי אוויר בע"מ )להלן" :אופק"( הינה הגורם היחיד שמספק שירות הזרמת
נתוני תצלומי אוויר המתאימים למערכת .Arc GIS online

.4

לאור האמור לעיל ,אופק היא היחידה שבהתאם למצב הדברים בפועל מסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות
)"ספק יחיד"( – אספקת תצלומי אוויר כהזרמת נתונים ) (streamingבמערכת . Arc GIS online

בכבוד רב,
גיל קשאני,
מנהל מחלקת מערכות מידע
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