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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-מתן שירותי רישוי עבור מערכת PDF SKY
 .1מפורסמת בזאת הודעה כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ (להלן:
"טלדור") לצורך מתן שירותי רישוי תוכנת המרת וחתימת קבצים  PDF SKYעבור אתר הדיווח של רשות
ניירות ערך.
 .2תקופת ההתקשרות הינה למשך שלוש שנים ,בתוספת אופציה לחברה להארכת ההתקשרות לתקופה של
שנתיים נוספות ,והיקף ההתקשרות המשוער הינו כ 6,500 -ש"ח לכל התקופה ,בתוספת מע"מ.
 .3לפי חוות דעתי שעיקריה מפורטים להלן ,למיטב ידיעתי ,לפי מצב הדברים נכון למועד הודעה זו ,טלדור עונה
להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.
 .4אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל רשאי לפנות בכתב לח"מ לכתובת הדוא"ל
 kashani@ingl.co.ilלא יאוחר מיום  1.2.2022בשעה  16:00ולהודיע לו כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את
ההתקשרות הנ"ל ,בצירוף פרטיו המלאים.

בכבוד רב,
גיל קשאני
מנהל מערכות מידע
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חוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(()1א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג:1993-
מתן שירותי רישוי עבור מערכת pdf sky
.1

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה שהוקמה
בשנת  2004להקים ולתפעל את מערכת ההולכה הארצית להובלת גז טבעי בישראל ,ופועלת מכוח רישיון
שניתן לה בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב .2002 -

 .2ביום  30.5.2018פרסמה החברה תשקיף לציבור ,שמטרתו רישום של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה
למסחר ברשימה הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב .בהתאם ,החל מיום  ,7.6.2018אגרות החוב
(סדרה ד') של החברה רשומות למסחר בבורסה ולכלל הציבור האפשרות לסחור בהן.
.3

חלק מטפסי הדיווח לרשות לניירות ערך נדרשים להישלח כקובץ בפורמט  .PDFעל מנת ליצור קבצי
צרופות מסוג  PDFלטפסי הדיווח יש לרכוש את תוכנת  PDF SKYהמותאמת למערכת הדיווח של
הבורסה.

.4

בהתאם להוראות הרשות לניירות ערך ,חברת טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ (להלן" :טלדור") הינה
הספקית הרשמית הבלעדית של תוכנת  PDF SKYבישראל.

.5

לאור האמור ,טלדור הינה היחידה שבהתאם למצב הדברים בפועל מסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות
("ספק יחיד")  -מתן שירותי רישוי עבור מערכת .PDF SKY

בכבוד רב,
גיל קשאני
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