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הנדון :הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(()1א) ולתקנה )29( 3
לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – 1993-התקשרות עם "אלקטריקל סיסטמס פרודקשן בע"מ (")ESP

 .1מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר עם "אלקטריקל
סיסטמס פרוטקשן בע"מ (( )ESPלהלן" :הספק").
 .2לפי חוות הדעת המצ"ב ,למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי ,לפי מצב הדברים הנכון למועד
הודעה זו ,הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.
 .3אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת:
 ,ayelete@kan.org.ilלא יאוחר מיום  18.8.2022בשעה  12:00בצהריים ,ולהודיע כי קיים ספק
אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל ,בצירוף פרטיו המלאים ,פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו.
יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור ,לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה  3א(א)(.)2

בכבוד רב,
איילת אלינסון
רכזת ועדת המכרזים

חוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(()1א) ולתקנה  )29( 3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג:1993-
התקשרות עם " אלקטריקל סיסטמס פרוטקשן בע"מ (")ESP

שם הספק :אלקטריקל סיסטמס פרוטקשן בע"מ (( )ESPלהלן" :הספק")
תקופת ההתקשרות 12 :חדשים מיום אישור ההתקשרות עם אופציה להארכה ל  12 -חודשים נוספים.
סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ₪ 180,000 :
השירות  /העבודה הנדרשת ומאפיינים :שירות אחזקת חשמל ,באתרי התאגיד.
אספקת מתקן ייחודי וכן מתן שירותי ותחזוקה למתקן החשמלי (מתח נמוך) באתרי התאגיד ,ובכלל זה:
א .אספקת והתקנת מערכת בקרת ומדידת אנרגיה מרחוק כולל תוכנה לאיתור תקלות חשמל וקבלת
התראות למייל בזמן אמת באמצעים אלקטרוניים בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע תוך הגעה
למשרדי הלקוח לפתרון הבעיה.
ב .ביצוע טיפול מונע בלוחות החשמל ,אישור מהנדס בודק סוג  3על כל המתקן החשמלי כולל הוצאת
דוח תקינות לרישוי עסקים וחברות הביטוח ,בדיקת תאורת חירום ושלטי יציאה ,כולל הכוונה ומתן
אישור ,אספקת חשמלאי מוסמך ,תכנון וייעוץ.
סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד:
למיטב ידיעת הח"מ המערכת הנה היחידה בישראל האפשרת ניטור וחיזוי תקלות חשמל מורכבות,
מדידת התנגדות קווי חשמל ע"י שיטת מדידה חדשנית ,מכח פרוויז'ינל ,ייחודיות באיתור וניטור תקלות
המשותפות למספר לוחות חשמל בו זמנית וכי אף נרשם פטנט למערכת ולמתקן ,בשל השיטה
ואלגוריתמים ייחודיים לגילוי קרינה אלקטרו מגנטית ( .)GESאספקת המערכת מחייבת קבלת יתר
השירותים על ידי הספק שכן המערכת מצריכה שרק מומחים מטעם הספק ,הבקיאים במערכת ,יספקו
את מכלול השירותים.
לאור האמור ,מבוקש להכיר באלקטריקל סיסטמס פרוטקשן בע"מ כספק היחיד שבנסיבות העניין יכול
להעניק את השירותים כמתואר.

בכבוד רב,
דודי טמסוד
מנהל התפעול

