
כ"ד אייר תשפ"ב

2022מאי  25

–הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

לצורך פיילוט GREAZLYהתקשרות עם חברת 

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

 .בנושא מומחיותו בשל יחיד כספק " גריזלי " חברת עם להתקשר בכוונתה כי מ"בע מים

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

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

 בצהריים. 12:00  בשעה 15.06.22 מיום יאוחר לא וזאת בנושא

 rbaron@MEKOROT.CO.ILדוא"ל  באמצעות, בלבד בכתב להעביר יש כאמור פניות

 .073-3521154 בטלפון הדוא"ל קבלת לוודא יש

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

 הנטענות הטענות בדבר אסמכתאות ולצרף, האחר הספק של פרטיו את וכן( ונייד קווי

 .בפניה



 

 

 

 

 

 

 

 

           
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2022 
 המעוניין לכל

 
 
 
 

 ממכרז פטור על הודעה: הנדון

 לצורך פיילוט GREAZLYהתקשרות עם חברת 
 

במסגרת המאמצים במקורות לשלב טכנולוגיות מתקדמות ופתרונות ניטור וניהול סיכה )גריז( חדשניים, הוצג בפנינו  .1
 המבוסס על טכנולוגיית: Greazlyפיתוח חדשני של חברת 

 Reliable, intelligent lubrication management solution  פתרון המשלב חיישנים עצמאיים ואלחוטיים אשר(
מידע לגבי סטטוס הסיכה, גירוז, בכל נקודה ונקודת סיכה(. על פניו, גישה חדשנית זו לניהול תהליך הסיכה  מספקים

טומנת בחובה יתרונות רבים שבראשם השבחת סיכה אמינה, ייעול תהליך הסיכה, חיסכון באחזקה וצמצום מספר 
 עיתים אף להשבתה של מערכות.תקלות השבר הבלתי צפויות בציוד אשר עלולות להוביל להפסקת ייצור ול

הינו חדשני ולא יושם בעולם בתחום ניהול וניטור אמינות הסיכה ואף מוגן בבקשת  Greazlyהפתרון המוצע על ידי  .2
 על הסנסור המותקן בציוד הקצה. ובכך היחודיות של הטכנולוגיה. Greazlyפטנט בנושא בבעלות חברת 

 בניהם:לפתרון המוצע יתרונות פוטנציאליים רבים ו .3
בין מקור הגריז לאלמנט המגורז.  middleware-כ Greazlyפשוטה ומהירה של חיישן  Retro-Fitהתקנת  •

החיישן יתריע במקרים של סיכה לקויה ובכך ימנע שחיקה של הציוד אשר ללא סיכה עלול להסתיים בשבר 
 ויוביל לעלות יקרה של תיקון או החלפת הציוד ובעיקר של השבתת ייצור יקרה.

 תאימות לכל שיטות הסיכה הנפוצות )ידנית, אוטומטית( וסוגי הגריז הנפוצים. •

 התשתית הנדרשת לצורך התקנת הפתרון הינה אלחוטית ומינימליסטית ותוביל לעלויות התקנה מינימליות. •
הפחתת הצורך בגישה ושהייה של העובדים במקומות מסוכנים או מוגבלי  -בטיחות העובדים ואמינות הציוד  •

 שה.גי
 רמת היעילות ואמינות הציוד הקיים תעלה ומספר תקלות השבר יצטמצם למינימום. •

 
הינו פתרון ייחודי ומתקדם. למיטב  Greazlyלאור המתואר לעיל, נראה כי הפתרון לניטור סיכה )גריז( של חברת  .4

 ידיעתנו לא קיימת בישראל או בעולם טכנולוגיה דומה. 

 

 

 בברכה,  

 לסרדודי ב             
 מנהל יחידת החדשנות    
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