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בקסופטחברת  -יחיד  ספק עם להתקשר כוונה על הודעה הנדון:

, מודיעה בזאת מקורות חברת מים בע"מ 1993 בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 למתן שירות תמיכה בבקר תקשורת", כספק יחיד  BACSOFTכי בכוונתה להתקשר עם חברת " 

 שנים הקרובות,ה 5סקאדה של חברת " מקורות " במשך -הידרוסלולארי מוצפן להפעלה ברשת 

 בהיקפים משתנים, בהתאם לצרכי מקורות.

 שנים הקרובות התקשרות כאמור, בהיקף כולל של  5לפי הערכה בלתי מחייבת, צפויות במהלך 

 . אלש"ח 600

בנושא וזאת לא יאוחר הסבור כי קיים ספק נוסף המסוגל לבצע ההתקשרות כאמור רשאי לפנות למקורות אדם 
 nmazor@mekorot.co.ilבמייל פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד,  .12:00בשעה  25.1.2021מיום  

ניסים מזור. 

של הפונה ) לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון קווי ונייד ( לצרף את פרטיו המלאים שלכל פניה י

 וכן את פרטיו של הספק, לצרף אסמכתאות התומכות בטענות הנטענות בפנייה.

האינטרנט של חברת מקורות מדור המכרזים.פורסמה באתר המודעה       
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 תקשורת  ילמתן שירותי תמיכה בבקר CSOFTBAעם חברת חוות דעת הנוגעת לספק יחיד הנדון:                

 למערך הפיקוד של נתוני הגנה קטודית                                                 

 

 שלום רב,

 
 ברחבי הארץ המשדרים בתקשורת אלחוטית קתודיתלשידור נתוני הגנה  2דור   מדגםיחידות  63למקורות ישנם  .1

 . מרחבים צפון ,דרום וחבל ירדן גלויה ו / או מוצפנת ל 

 : הן מסוג הקיימות היחידות .2

• B-CONNECT   2דור - TC65 מיישרי הגנה קתודית שימוש בעבור פיקוד מרחוק ל. 

• B-CONNECT CP  בנקודות מדידהלשימוש על הקו  "קקריאת פוטנציאל הקו וניתוח רמת ההעבור. 

 היקף השירות הנדרש הינו: .3

 . M2M GRIDמערכת /  ADMIN /Webclientתמיכה בתוכנת  .3.1

 ובמידת הצורך שדרוג היחידות. תחזוקה ותיקונים שירות  .3.2

 שבר חומרה.אספקת ציוד חלופי במקרה  .3.3

 למתקני הגנה קטודית חדשים.  B-CONNECT plus -ו B-CONNECTמסוג חדשות אספקת יחידות קצה  .3.4

 ."  BACSOFT חברת " מוצפן של שרתהתחברות לפלטפורמת  .3.5

 שנים הקרובות התקשרות 5במהלך  " BACSOFT" –חברת מקורות מבקשת להתקשר עם ספק יחיד  .4

 .אלש"ח  600בהיקף כולל של  כאמור,

 

 סיכום .5

כלי הניהול הינם ייחודיים לחברת והכולל יחידות שידור עבור המיישרים והיחידות לנקודות המדידה ככל הידוע לנו, הציוד 

 םלבצע את השירות המבוקש, ושאין אף ספק אחר מלבד יםשמסוגל יםהיחיד םהינו בקסופט

 חלקי חילוף, שירות תמיכה בתוכנה עבור יחידות הקצה ספקשיכול ל

 .לנקודות המדידה B-CONNECT plus יחידות ו הגנה קתודית  למיישרי B-CONNECTמסוג 

 

 רב,בכבוד                          

 ניסים מזור                         

 אלקטרוניקה הנדסמ                  


	הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת בקסופט
	הנדון: חוות דעת הנוגעת לספק יחיד עם חברת CSOFTBA למתן שירותי תמיכה בבקרי תקשורת למערך הפיקוד של נתוני הגנה קטודית



