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הנדון :הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(()1א) ולתקנה )29( 3
לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-התקשרות עם חברת "אי.וי.קום בע"מ"

 .1מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר עם חברת "אי.וי.קום
בע"מ" (להלן" :הספק").
 .2לפי חוות הדעת המצ"ב ,למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי ,לפי מצב הדברים הנכון למועד
הודעה זו ,הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.
 .3אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת:
 ,ayelete@kan.org.ilלא יאוחר מיום  8.1.2019בשעה  12:00בצהריים ,ולהודיע כי קיים ספק
אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל ,בצירוף פרטיו המלאים ,פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו.
יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור ,לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה  3א(א)(.)2

בכבוד רב,
איילת אלינסון
רכזת ועדת המכרזים

חוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(()1א) ולתקנה  )29( 3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג:1993-
התקשרות עם חברת "אי.וי.קום בע"מ"

שם הספק :אי.וי.קום בע"מ
תקופת ההתקשרות :רכש ציוד חד פעמי
סכום ההתקשרות כולל מע"מ :כ100,000$ -
השירות  /העבודה הנדרשת :אספקת ,התקנה ואינטגרציה של ממירי ווידאו ואודיו שונים ( )glueמתוצרת חברת
 Evertzכהשלמה לציוד הווידאו שהתקבל מרשות השידור ללא עלות.
מאפיינים של השירותים הנדרשים:
כחלק של כל התקנה של אולפן טלוויזיה נדרשים ממירי ווידאו רבים לצורך פיצול ,ריבוב והפצה של סיגנלים בין
המכשירים השונים .ציוד זה נקרא בעגה המקצועית בשם כולל – גלו ( .)glueציוד הגלו במתחם ירושלים מבוסס
ברובו על ציוד שהתקבל מרשות השידור בפירוק ללא עלות .ציוד הגלו ברשות השידור היה מתוצרת  evertzוסופק
על ידי חברת  .AVCOMהציוד שהתקבל כולל מארזים המכילים כרטיסי מודולים בעלי תכונות שונות .לדוגמה:
.1
.2
.3
.4

מגברי פיצול אות )(distribution amplifier
מפצלי אות אודיו )(audio de-embedder
מרבבי אות אודיו )(audio embedder
מפסק חירום לגיבוי אות )(Change Over

הציוד שהתקבל מרשות השידור ושיעשה בו שימוש במתחם ירושלים מכיל  18מארזים ,כ  130ממירים שונים
(כרטיסים) וכן תכנת שליטה.
לצורך ההתקנה של מערך הפקת ושידור הטלוויזיה במתחם ירושלים נדרש לרכוש כ  65ממירים שונים נוספים
שישולבו במארזים הקיימים ובתכנת השליטה הקיימת שהתקבלו מרשות השידור ללא עלות.
סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד:
במערך הפקת ושידור הטלוויזיה בסדר גודל של זה המוקם במתחם כנפי נשרים בירושלים נדרשת אחידות בציוד
הגלו ,בכדי להבטיח את תהליכי הניטור ,הבקרה והטיפול בתקלות באופן שימנע פגיעה בשידורים .במצב של שימוש
בציוד לא אחיד ,ובשל צורך במערכת שליטה ובקרה נוספת במצב כזה ,לא ניתן יהיה לזהות בעיות בזמן סביר לפני
שהן הופכות לתקלות וקיימת סבירות גבוהה שזמן הטיפול והתיקון בתקלות ייפגע בשידורים.
חברת  AVCOMהיא הספק המורשה היחיד של ציוד  evertzבישראל והינה החברה היחידה ובעלת אישור היצרן
להתקנה ואינטגרציה של ציוד זה בישראל.
חוות דעתי המקצועית היא שבמכלול נסיבות העניין כמתואר לעיל AVCOM ,היא הספק היחיד המסוגל לבצע את
ההתקשרות שבה מדובר.
לאור הנימוקים שלעיל ,מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.
בכבוד רב,
דישון בילגורי ,מנהל אגף טכני

