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כ"ה אייר תשע"ט

לכל מאן דבעי

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 "אויקום בע"מ"

 .1מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר עם חברת "אויקום
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  17.6.19בשעה  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 "אויקום בע"מ"

שם הספק :איויקום
תקופת ההתקשרות :רכש חד פעמי
סכום ההתקשרות לא כולל מע"מ :כ 100,000$-
השירות  /העבודה הנדרשת :פירוק ,העברה ,התקנה והגדרה מחדש של מערכות הנדסיות שונות
שמותקנות באתר התאגיד במודיעין ויותקנו מחדש באתר הקבע בירושלים.
המערכות המדוברות כוללות:
•

מערכת ארכיון  DIVAמתוצרת אורקל

•

מערכת אחסון Quantum Xcellis

•

מקודדי ווידאו מתוצרת Harmonic

•

מערכת אוטומציה לחדר שידור Pebble Beach Marina

•

מערכת ניהול מדיה Viz One MAM

•

מערכות גרפיות Vizrt

•

מערכת אוטומצית אולפן Viz Mosart

•

מערכת ניהול ליינאפים לחדשות Octopus

•

מערכות תרגום סמוי וגלוי Cavena

•

מקודדי ווידאו Elemental

•

שולחנות ניתוב לחדר שידור וציוד ווידאו נוסף מתוצרת Evertz

סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד:
הציוד עבורו נדרשים השירותים סופק על ידי איויקום במסגרת זכייתה במכרז  .03/2016דרישות המכרז
כללו אספקה התקנה ואינטגרציה של הציוד כולל חוזה שירות לשלוש שנים שתקף עד אפריל .2020
הדרישות לא כללו את השירותים הנדרשים כעת מכיוון שבעת פרסום המכרז לא תוכננה התקנה כפולה
אלא התקנה בירושלים מלכתחילה.
כאמור ,במסגרת זכייתה במכרז חברת איויקום ביצעה את האינטגרציה של הציוד הנ"ל ומספקת עבורו
את האחריות .גם אם היה ניתן לבצע את ההעברה באמצעות ספק אחר ,הכנסת ספק נוסף עלולה ליצור
בעיות בשאלת האחריות של כל ספק במקרה של תקלה בציוד.

ההתקנה והאינטגרציה של מערכות אלו הינה מורכבת ונעשית בהתאמה אישית לצרכים המדויקים של
כל לקוח ,והגדרות לא מתאימות עשויות לגרום לתקלות לאחר הקמת הציוד .כחלק מתהליך העברת
הציוד נדרשת הגדרה מחדש של מאפיינים שונים בציוד בגלל שינויים בטופולוגיית הרשת ואינטגרציה עם
ציוד שונה .העבודות הנדרשות לצורך העברת הציוד עתידות להתבצע בחלון הזמן מוגדר וקיימת חשיבות
קריטית לעמידה בלוחות זמנים אלו.
חברת איויקום היא המפיץ המורשה של ציוד זה ולמיטב ידיעתי היא היחידה שמחזיקה בידע הנדרש
לבצע את האינטגרציה הנדרשת ,ואין גורם אחר בעל הידע והמומחיות הנדרשים לבצע שירות זה מבלי
לסכן את רציפות השידורים.
עלות ההעברה כוללת בתוכה עלות טיסות ושהות של מהנדסים מטעם יצרני הציוד וכן עלות של כח אדם
מקומי .הסכום המוגדר מייצג עלות מקסימאלית שמבוססת על כמות ימי עבודה שמכילה יתירות
מסוימת .התשלום יתבצע לפי כמות ימי העבודה בפועל.

בכבוד רב,
דישון בילגורי
מנהל אגף טכני

