 15מרץ 2020
י"ט אדר תש"פ
לכל מאן דבעי

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 "יעד בטיחות בע"מ"

 .1מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר עם "יעד בטיחות בע"מ"
(להלן" :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  30.3.2020בשעה  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"ג1993-

שם הספק :יעד בטיחות בע"מ (להלן" :הספק")
תקופת ההתקשרות :שנה עם אופציה לשנתיים נוספות
סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ₪ 100,000 :
השירות  /העבודה הנדרשת :שירותי תחזוקה שוטפת למערכת הסגורה של הספק לגילוי וכיבוי אש ובכלל
זה :תכנות המערכת ,תפעול ,פתרון וטיפול בתקלות שוטפות בתחום גילוי וכיבוי אש ,מניעת תקלות
עתידיות והוספת גלאי עשן (להלן" :שירותי התחזוקה").
סיבות ונימוקים להיותו של הספק יעד בטיחות בע"מ ספק יחיד:
הספק התקין בשטחים המשותפים של בניין התאגיד בכנפי נשרים ,מערכת סגורה לגילוי וכיבוי אש,
מתוצרתו של הספק .המערכת הותקנה לבקשת הקבלן שהקים את הבניין ומשיקוליו.
לפי דרישות רשות הכיבוי ,על מערכות הכיבוי שתתוקן בנכסים של כל אחד מדיירי הבניין ,ובכלל זה
התאגיד ,להיות גם היא מערכת סגורה של הספק ,שכן קיימת חובה שהמערכת שברכוש המשותף
תסתנכרן עם המערכות של כל דייר.
מטעם זה התאגיד נאלץ להתקשר עם הספק לרכישה והתקנה של מערכת סגורה לגילוי וכיבוי אש
מתוצרתו (להלן" :מערכת כיבוי אש של התאגיד").
כעת התאגיד מבקש להתקשר עם גורם שיוכל לתן את שירותי התחזוקה למערכת כיבוי אש של התאגיד.
התאגיד ניסה לפנות לשלשה ספקים מוכרים בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש וביקש לקבל מהם הצעות
מחיר למתן שירותי התחזוקה.
ואולם התאגיד נענה כי המערכת כיבוי האש של התאגיד הנה מערכת סגורה מתוצרתו של הספק ואין
לספקים אחרים כל אפשרות שהיא לספק לתאגיד את שירותי התחזוקה .שכן המערכת הסגורה שהותקנה
ברכוש המשותף וזו שהותקנה במשרדי התאגיד ,כרוכה בהנפקת קוד מקור סגור .המשמעות היא שרק
הספק יכול להתחבר למערכת ,לתכנת אותה ,להוסיף אליה גלאי עשן ,לתפעל ,לתחזק אותה ,לטפל ולמנוע
תקלות עתידיות וליתן את שירותי התחזוקה.
לאור כל האמור ,עולה שהספק (חברת יעד בטיחות) הינו הספק היחיד אשר בנסיבות העניין יכול לספק
את שירותי התחזוקה במערכת של הספק.
בכבוד רב,
גילה לברון
ראש אגף תפעול

