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  אל : כל המעוניין
  
  

  לביצוע ייצוב, שדרוג  " BEUMER GROUP FRANKFURT ״ חברתהתקשרות בחוזה עם  הנדון:
 כספק יחיד בנסיבות העניין 3מינל המיון הקיימת בטרוהרחבת מערכת            

  
  בהתאם לתקנות ונהלי רש"ת הנני להגיש חוות דעתי המקצועית להלן: 

תוך שילוב  בנתב"ג, 3בטרמינל  BHS-המערכת והרחבת "), נערכת בימים אלה לשדרוג הרשותרשות שדות התעופה ("

  .HBSמערכת בידוק ביטחוני 

  

, הינה מערכת מיון ושינוע של כבודה, הפועלת בממשק מלא עם מערכת "BHS )("Baggage Handling Systemמערכת 

  ).LEVEL – 4ובדיקה ידנית של כבודה ( בידוק כבודה"), לרבות מכונות HBS ")Hold Baggage Screeningבידוק ביטחוני 

לתמוך בהחלפת מכונות  אשר מצבה הנוכחי מחייב לשדרג אותה. שדרוג זה נדרש BHSקיימת מערכת  3בטרמינל 

שהיא צורך דחוף בנתב"ג, בייצוב והרחבת  IT-לבידוק בטחוני אשר זמן חייהן הגיע לסיומו, בהחלפת מערכת ה

היתירות במערכת, בקבלת שרותי תמיכה ואחזקה למערכת המיון וכן לתת מענה לגידול בתנועת הנוסעים ולהרחבת 

  מערכת השינוע והמיון בעתיד.

  

, שינויים במסועי PLC כמו גם התאמות ברמת BHS-קשת לבצע פרויקט דחוף לייצוב ושדרוג מערכת ההנהלת נתב״ג מב

כבודה, התאמות נדרשות במערכת לצורך עמידה בדרישות בטיחות ומניעת דליקות, התאמות נדרשות לתמיכה 

  יון בעתיד.בהחלפת מכונות בידוק (אשר יסופקו על ידי ספק שתבחר הרשות) ואפשרות להרחבת מערכת המ

  

וביצוע כל העבודות    BHS-מהווה ספק יחיד לצורך החלפת מערכת ה"  BEUMER GROUP FRANKFURT חברת "

  :המשלימות וההתאמות הנדרשות מהנימוקים הבאים

הוספת ( הדורשות שדרוג ותוספותמתוצרת החב' קיימות ממיינות פעילות ומבצעיות  3במערכת המיון בטרמינל   .א

. קיים אשר אושרו וסווגו לביצוע באמצעות החברה כספק יחיד ושדרוג הממיינות הקיימות )ממיינת שלישית 

לרשות יתרון תפעולי ואחזקתי מהותי ביותר בביצוע הפרויקט כולו ע"י אותה חברה בלוח זמנים ובמשאבים 

  .משותפים

ביצוע  ,ולכן ,3ינל היא בעלת ידע נרחב והיכרות בתוך המערכות הקיימות בטרמ BEUMER GROUP FRANKFURT  .ב

במינימום סיכון וביתרון מהותי לרשות בהיבטים של לוחות זמנים, תפעול, צמצום תקלות  הפרויקט איתה יהיה

 יודגש,. אשר לכולם חשיבות עליונה בעת בצוע פרויקט מורכב מסוג זה במערכת קריטית בטרמינל פעיל ואחזקה

ל ביחס לנהוג בעולם, עלו 3בצורה ייחודית בטרמינל  כי הכנסת ספק אשר לא מכיר את המערכת אשר מופעלת

  לסבך את תפעול מערכת המיון הקיימת, להביא להתארכות הפרויקט ולקשיים רבים בתפעול ואחזקת המערכת.
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ויש לה חוזה  1סיפקה שרותי תמיכה ״קו חם״ ברמה מקצועית טובה בטרמינל  BEUMER GROUP FRANKFURT  .ג

וגם לנמל התעופה רמון, דבר שיאפשר לרשות לקיים מערך  1להקמת מערכת, אחזקה ותמיכה גם לטרמינל 

  ״קו חם״ אחוד ולחסוך לרש״ת עלויות יקרות. ‐אחזקה אחוד ו

ביצוע הפרויקט בטרמינל פעיל יש להבהיר כי שילוב של בהיבט המקצועי, התפעולי והתחזוקתי ונוכח רגישות   .ד

  ספקים נוספים בנוסף לקיימים במערכת ייצור סיכונים ממשיים עבור הפעילות השוטפת של נתב״ג.

ביצעה פרויקטים כאלו בנמלי תעופה ובטרמינלים פעילים בעולם והיא בעלת  BEUMER GROUP FRANKFURT  .ה

  ניסיון מוכח.

  

עמו  בנסיבות העניין, יחידהספק היא ה BEUMER GROUP FRANKFURT ברת ח האמור לעיל,כל לאור 

  בצוע פרויקט ייצוב, שדרוג והרחבת מערכת המיוןליכולה הרשות להתקשר 

  

  

  

  

  ב   ב   ר    כ   ה   ,                                                                      

                       
      זכאישמואל                                                                       
   נמל התעופה בן גוריוןמנהל                                                                      

  

  העתקים:

  ש רש"ת"יועמ - אריה שחם
  סמנכ''ל כלכלה וכספים - צחי חבושה
  מנח"ט אחזקה –אמנון כהן 
  רא"ג טכנולוגיות ביטחון –דב וינברג 

  מהנדס ראשי למע' מכונות-נתן גולדובסקי
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