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ג' אדר ב 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 "שגב ספורט בע"מ"

 .1מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר עם "שגב ספורט 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  12.3.2019בשעה  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 "שגב ספורט בע"מ"

שם הספק :שגב ספורט בע"מ
סכום ההתקשרות ₪ 563,000 :לא כולל מע"מ
השירות הנדרש:
רכישה של מערכת  Augmented Realityהכוללת מנוע גרפי של חברת  VIZRTומערכת Tracking
תואמת .השירות מהותי לשם הצגת גרפיקות בשידורי הבחירות.
זמן העיצוב וזמן אספקת המערכת ארוך ומתקרב לכחודש ימים .על כן ,נחוצה הזמנת עבודה והזמנה
מידית לעמוד בלוחות הזמנים.
רקע:
במסגרת מכרז להקמת מערך הגרפיקה בתאגיד הוצעו ,על-ידי החברה שזכתה במכרז ,מערכות של חברת
 .VIZRTמערכות אלו משמשות את חטיבת החדשות ואת המדיה בערבית בכל הקשור לOn-air -
 Graphicsבשידורי האקטואליה .בנוסף ,מערכות חברת  VIZRTמשמשות גם את הChannel -
( Brandingקידומי מסך) של כלל ערוצי הטלוויזיה של התאגיד.חברת שגב ספורט בע"מ הינה הנציגה
הבלעדית של חברת  VIZRTבישראל והיא החברה היחידה שיכולה לספק לתאגיד מערכות גרפיות
שמיועדות לעבודה בשידורי האקטואליה.
מאפייני השירותים הנדרשים:
.1
.2
.3
.4

מנוע גרפי של  ,VIZRTתואם לכלל מערכות הגרפיקה בתאגיד.
מערכת טרקינג."Trackmen" ,
ממשק הפעלה  NewsArtsשל חברת  VIZRTשמסונכרן בזמן אמת עם בסיס הנתונים של
הגרפיקה בתאגיד.
התקנה ,הדרכה ותמיכה בתקופת הבחירות.

סיבות ונימוקים להיותה של חברת שגב ספורט בע"מ ספק יחיד:
.1
.2

חברת שגב ספורט בע"מ הינה הנציגה הבלעדית של חברת  VIZRTבישראל.
מתוקף היותה הנציגה הבלעדית של חברת  VIZRTבישראל ,שגב ספורט בע"מ היא החברה
היחידה שמוסמכת לתת שירות תמיכה למערכת ,ויודעת לבצע אינטגרציה בין כלל
המערכות.

.3

.4

לאור העובדה שכלל מערכות הגרפיקה בתאגיד הן של חברת  ,VIZRTנכון שמערכת ה-
 ,Augmentedשהינה מערכת גרפיקה משלימה לשידור" ,תדבר באותה שפה" עם יתר
מערכות הגרפיקה.
עוד יצוין ,כי עבודה עם מערכת  Augmentedשל יצרן אחר תגרור עלויות גבוהות ,וזאת
מהסיבות הבאות:
•

.5

צורך בקניה של מחשבים\ שרתים נוספים.

• הטמעת המערכת תמשך זמן רב לאור הצורך בהקמת תשתית חדשה.
הכשרת המפעילים לעבודה עם מערכת חדשה כרוכה בזמן לימוד ארוך ועלולה לפגוע ברצף
שידורי הבחירות.

למיטב ידיעתנו שגב ספורט היא היחידה שיכולה לספק את השירותים כאמור ,ואין בישראל ספק שמציע
את מגוון השירותים הדרושים המבוקשים.
לאור הנימוקים שלעיל ,מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.

בכבוד רב,
קורי קורקוס
סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות

