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 ב' בשבט תשפ"ב

 "מ"בע חברת "חסימה אקטיבית – יחיד ספק עם להתקשר כוונה על הודעה: הנדון

 עבור התקשרות מערכות מיגון אקטיבי.

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

 ." כספק יחידחסימה אקטיבית בע"ממים בע"מ כי בכוונתה להתקשר עם חברת " 

 . רצ"ב להודעה זו מכתבו של הגורם המקצועי במקורות, כי מדובר בספק יחיד

 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות למקורות

 בצהריים . פניות כאמור יש להעביר 12:00בשעה  25.1.2022בנושא וזאת לא יאוחר מיום 

בטלפון  יש לוודא קבלת הדוא"ל kgolan@mekorot.co.il בכתב בלבד, באמצעות דוא"ל

054-7500190 . 

טלפון  כתובת ומספרי לרבות שם מלא,)לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה 

הנטענות  כן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענותו (קווי ונייד

 . בפניה

המכרזים מדור מקורות של האינטרנט באתר פורסמה המודעה
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מערכת  לאספקת ואחזקתספק יחיד כהתקשרות עם חברת "חסימה אקטיבית בע"מ" חוות דעת בנוגע להנדון: 

 מיגון אקטיבי 

 

סטורית יקריטריונים כגון מיקום גיאוגרפי, ה סמךרת מקורות, על במעוניינת למגן מתקנים נבחרים בח מקורות .1

אקטיבי אשר בעת פריצה למתקן תוכל להפעיל כנגד הפורצים  מיגוןבמערכת , מתקנים ועוד חשיבותפריצות, 

 שילוב של:

 מיסוך ערפל מהול בגז פלפל. .א

 פנס סינוור מהבהב עוצמתי. .ב

 עוצמתית. סירנה .ג

 .+ אחזקה לחמש שניםלביצוע התקנות תקופת ההתקשרות: שנתיים  .2

חברות שמספקות מכשירים מחוללי ערפל, כולם משווקים מוצר שמגיע מספר קיימות בשוק לידיעת מקורות  .3

ברה ישראלית המפתחת את מוצריה בעצמה מדובר בח "חסימה אקטיבית בע"מ"במקרה של חברת  .מחו"ל

 במיסוך ערפל.  יכולות של גז פלפל תמספקהבארץ  ההיחיד היאלמיטב ידיעתנו ו

 המערכת מותקנת במתקנים של בנקים, מתקני משטרה רגישים, מתקני משרד החוץ, מתחמים פרטיים ועוד.

, הכל והן על ידי הפעלה מרחוקעל בסיס גילוי של גלאים במתקן המערכת ניתנת להפעלה הן באופן אוטומטי 

 עיות בכל מתקן.בהתאם לדרישות המבצ

מודגש שמערכת מיסוך ערפל בלבד מכל סוג שהוא ללא תוספת גז הפלפל אינה מתאימה למתקני מקורות  .4

הנמצאים במקומות מבודדים ומסוכנים ביטחונית, לא תספק את הערך המוסף וההרתעתי שמקורות מחפשת 

 ולכן אינה מתאימה לצרכי מקורות.

ו, חברת "חסימה אקטיבית בע"מ" הינה ספק יחיד לביצוע השירותים , למיטב ידיעתנו ומבדיקה שערכנלסיכום .5

 המפורטים לעיל הכוללים מיסוך ערפל מהול בגז פלפל, פנס סינוור מהבהב עוצמתי וסירנה עוצמתית.

 

 

 בברכה,

 עלי פלג

 מנהל יחידת הביטחון
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