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לכל מאן דבעי

גיל קשאני
טל'03-6270400 :
פקס03-5611321 :
דוא"לkashani@ingl.co.il :
מגדל עתידים
ת.ד58177 .
תל אביב 6158101

הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(()1א) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג – 1993-אספקה ,אחזקה ותמיכה עבור מערכת ה SCADA
 .1מפורסמת בזאת הודעה כי בכוונת החברה להתקשר עם המיזם המשותף ( Afcon-VIVAVISלהלן" :המיזם
המשותף") לצורך מתן שירותי אספקה ,אחזקה ותמיכה עבור מערכת  SCADAמתוצרת חברת .VIVAVIS
 .2תקופת ההתקשרות עם המיזם המשותף הינה למשך שלוש שנים ,היקף ההתקשרות המשוער לכל התקופה הינו
כ( € 820,000-בתוספת מע"מ).
 .3לפי חוות דעתי שעיקריה מפורטים להלן ,למיטב ידיעתי ,לפי מצב הדברים נכון למועד הודעה זו ,המיזם המשותף
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  14.2.2022בשעה  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 אספקה ,אחזקה ותמיכה במערכת ה SCADA
 .1חברת 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-
 .2מערכות הולכת הגז בחברה נשלטות ומבוקרת על ידי מערכת  SCADAמתוצרת חברת VIVAVIS AG
(לשעבר  )IDSהמורכבת מרכיב תוכנה בשם  High-Leitומרכיב חומר בשם )( Acos 750(RTUלהלן
בהתאמה "VIVAVIS" :ו"-המערכת").
 .3התקנת המערכת החלה בחודש דצמבר  2005ע"י המיזם המשותף של  VIVAVISעם חברת אפקון בקרה
ואוטומציה בע"מ ( VIVAVIS-AFCON -לשעבר ( )IDS-AFCONלהלן" :המיזם המשותף") ,והיא
מתוחזקת על ידם מאז.
 .4למיטב ידיעתי המקצועית האספקה ,התמיכה והאחזקה במערכת ניתנים בלעדית ע"י היצרן VIVAVIS
ולא ניתן לקבל שירותים דומים מאף גורם אחר.
 .5כמו כן ,למיטב ידיעתי המקצועית ,כחלק מהמיזם המשותף ,חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ (להלן:
"אפקון") הינה הספקית הרשמית הבלעדית של מוצריה של  VIVAVISבישראל ומשמשת כנציגה
הבלעדית בישראל למתן שירות בקשר עם המוצרים הנ"ל.
 .6לאור האמור ,המיזם המשותף הינו הגוף היחיד שבהתאם למצב הדברים בפועל מסוגלת לבצע את נושא
ההתקשרות שבנדון ("ספק יחיד").
בכבוד רב,
גיל קשאני
מנהל מערכות מידע
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