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  18-035 – יחידהודעה על כוונה להתקשר עם ספק 
 

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

 .יחידלצורך 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 בפקס 

 .28.5.2018יאוחר מיום לא  אמצעות דוא"לאו ב

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,  

 

 טלמור סלע  
 מחלקת רכש והתקשרויות 
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 -ו Ace, Moscad, מסוג: מערכות בקרהרכישת  –בקשה לאישור התקשורת עם ספק יחיד הנדון: 
L-Moscad מוטורולה"חברת מ" 

 
חברת של  Moscad-L -ו ,Ace, Moscadמסוג:  בשוחות קווי הדלק של תש"ן מותקנת מערכות בקשה 

מערכות אלו מבצעות בקרה במתקני קצה. יוער כי במקרה בו מערכת בקרה מסוג זה . מוטורולה

תש"ן מעוניינת נכון להיום ת, יש צורך בהחלפתה בהקדם האפשרי על מנת למנוע אסון. לפיכך, למתקלק

כמו לרכוש שתי מערכות בקרה נוספות, לצורך שמירה על תפקודן של מערכות הבקרה במקרה חירום. 

 כן, בשנה וחצי הקרובות צפויה תש"ן לרכוש מערכות נוספות וציוד נלווה לבקרה.

התקנת מערכת השליטה והבקרה, ניינת להתקשר עם ספק אשר ייתן לחברה שירותי כמו כן, תש"ן מעו

 , למערכות אלו. מודמים -  Dataמערכות שידור, ציוד תקשורת, ומעבדה ואחזקהוכן שירותי 

, וכן של מהסוגים שפורטו ת הבקרהומערכהספק הבלעדי של  יאמוטורולה הלמיטב ידיעתי, חברת 

יובהר, כי יש צורך ברכישת מערכות זהות למערכות המותקנות בשוחות  המבוקשים.השירותים הנלווים 

  כיום, זאת על מנת לשמור על רציפות התיפקוד של המערכות.

התיקונים ואספקת  מעבדות ותחנות שרות בהם מתבצעות הבדיקות, ה של מוטורולהבבעלותכמו כן, 
 ל שירותים אלו מספק אחר.למיטב ידיעתי, לא ניתן לקבו, חומרי חילוף מקוריים

 

לספק  ההיכול ההיחידחברה הינה ה מוטורולה, כגורם המקצועי בחברה, חברת למיטב ידיעתי, לפיכך

ואבקש להתקשר איתה כספק  .עבור מערכות אלו לבצע את העבודה הנדרשתו מבוקשיםה מוצריםאת ה

 .2019יחיד עד סוף שנת 

 
 

 בברכה, 
 
 

  מירוצ'ניק אריה     
 תקשורת וא.מידעמנהל 
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