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 (29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3" וחוות דעת בהתאם לתקנה זר הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספקהנדון: 

 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

חברה זרה להפקת  עםמפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 ."(הספק)להלן: " 2019יידות שידור לשידורי אירוויזיון נ

 

לפי חוות הדעת המצ"ב, למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי, לפי מצב הדברים הנכון למועד  .2

 הודעה זו, הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.

 
 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת: .3

ayelete@kan.org.il,  ולהודיע כי קיים ספק  בצהריים, 12:00בשעה  11.201820.לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םאיאחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המל

 (. 2א)א() 3יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור, לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה 

 
 

 

 בכבוד רב, 

 איילת אלינסון 

 ועדת המכרזיםרכזת  
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 1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל( 31) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3וות דעת בהתאם לתקנה ח
 
 

 : שם הספק
  חברה זרה שתיבחר מתוך מספר חברות רלוונטיות, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים.

 
 : תקופת ההתקשרות

 .2019למאי  31עד  2019בינואר  1
 

  ההתקשרות השנתי כולל מע"מסכום 
 יורו. ןמיליו 1.2

 
 :השירות / העבודה הנדרשת

והקמת  חדר  2019לצורך הפקת שידורי אירוויזיון )ראשית וגיבוי(  מצלמות 24השכרת שתי ניידות שידור 
בקרה ומתחם טכני )כולל תשתיות( להפצת השידור לרחבי העולם וכן קליטת שידור מאתרים שונים 

 בעולם. 
 

 :מאפיינים של השירותים הנדרשים
מצלמות לפחות, חדרי בקרת תמונה, פתרון סאונד בהיקף מתאים או ניידת סאונד  24כל ניידת תכיל 

עמדות עבודה עבור בעלי  26 -ייעודית, מערכת ניתוב תמונה אוטומטית, אמצעי ניגון ועריכה שונים ו
ת הגיבוי(, הכל ברמה בינלאומית גבוהה ביותר. עמדות עבודה בנייד 17תפקידים שונים בניידת הראשית )

הקמת חדר הבקרה והמתחם הטכני על ידי אותו ספק, על מנת להבטיח מהלך עבודה תקין ותאימות 
 .מערכות בין המתחם הטכני וחדר הבקרה לניידות

 
 :לכך שהטובין ו/או השירותים הנדרשים אינם בנמצא בישראלסיבות ונימוקים 

מורות יהיו בבעלות הספק באופן שוטף, ושלספק יהיה ניסיון בתפעולן ותחזוקתן נדרש כי הניידות הא
השוטפת, על מנת להבטיח שתפעול הניידות באירוע ייעשה בצורה היעילה ביותר, בלוח זמנים קשיח 
וקצר, תוך אפשרות לפתרון תקלות במידת הצורך באמצעות צוות מטעם הספק, המטפל בניידות 

לכן נדרש גם, כי אנשי הצוות הטכני שיסופקו על ידי הספק, יהיו אנשי צוות  האמורות לאורך השנה.
. לכן, לא הפרויקטהמטפלים ומתחזקים את הניידות בשוטף, והם אלו שילוו את השירותים לכל אורך 

 . ניתן להסתפק בהשכרת ניידות מצדדים שלישיים, ונדרשת בעלות הספק בניידות
 

רלוונטי מוכח בביצוע ובתפעול שידורים מתחרויות אירוויזיון או אירועי  נדרש כי הספק יהיה בעל ניסיון
 ,MTV music awards, Olympic ceremonies, Britt awardsמדיה גדולים דומים בהיקפם כדוגמת 

Junior ESC.  ניסיון באירועים כאמור הינו חיוני לצורך מתן השירותים לתחרות האירוויזיון לאור
 .יקפומאפייני האירוע וה

 
מבדיקה שנערכה, עולה כי אין ספק ישראלי העונה על הדרישות האמורות: בעלות בניידות שידור מהסוג 

 שפורט; ניסיון בהפעלת ניידות אלו באירועים מהסוג שצוין לעיל. 
 

 
 לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.

 
 

 בכבוד רב,                                                                   

 קורי קורקוס                              

 סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות               


