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 20-003 – חוץהודעה על כוונה להתקשר עם ספק 

 

" Afton" בכוונת חברת "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ"/"קו מוצרי דלק בע"מ" להתקשר עם חברת

 .חוץלצורך בצוע עבודה / רכישה  כספק 

 מצ"ב כנספח א' למכתב זה, חוות הדעת של הגורם המקצועי מטעם חברת תש"ן/קמ"ד.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לגב' טלמור סלע 

 .3.3.2020יאוחר מיום לא  purchasebid@pei.co.il  באמצעות דוא"ל
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 חוץספק  – HITEC 580תוסף סיכות לדס"ל הנדון: 

 

לצורך  AFTONבכוונת חברת "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" / "קו מוצרי דלק בע"מ" להתקשר עם חב'  .1

 )"התוסף"(. HITEC  580רכישת תוסף משפר סיכות לדס"ל 

 

כספק חוץ לרכישת התוסף, לאור העובדה שהתוסף נדרש ע"י  AFTONמבקשים לאשר את חב'  אנו .2

. כמן כן, התוסף הינו מוצר מאושר ע"י צבא ארה"ב ידו-והינו התוסף היחידי המאושר עלחיל האוויר 

 (.QPLויצרני המנועים המשתמשים בו )

 

במכלים. על בסיס ניסיון זה חיל  התוסף בשימוש בדס"ל לאורך שנים לרבות אחסון ממושך של שנים .3

 האוויר אישר את התוסף לשימוש.

 

שינוי בסוג התוסף יחייב אישור ובדיקות של חיל האוויר, יחייב הגדרת סט בדיקות ייחודי ויגרום  .4

סוגי תוספים  2ף הקיים במערכת בדגש על המכלים )שימוש בלעיוות בתוצאות הבדיקה לגבי התוס

במוצר דס"ל( ועל כן עלול לפסול דס"ל תקני לשימוש. לא זו אף זו, ניסיונות שנעשו לאחרונה לשלב 

 תוספים אחרים, לרבות פגישות שנערכו עם ספקים חלופיים, העלו חרס.

 

ולא ניתן  AFTONעל ידי היצרן, חברת   למיטב ידיעתי, כגורם המקצועי בחברה, התוסף נמכר אך ורק .5

 לרוכשו מכל גורם אחר.
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