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כ' כסלו 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 ""LiveU

 .1מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר עם חברת ""LiveU
(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  13.12.2018בשעה  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
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חוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(()1א) ולתקנה  )29( 3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג:1993-
התקשרות עם חברת ""LiveU

שם הספק :לייביו LiveU -
תקופת ההתקשרות 36 :חודשים
סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ :משתנה לפי צרכי ההפקה ,הערכה חודשית ממוצעת  80,000ש"ח.
השירות  /העבודה הנדרשת :במסגרת פעילות חטיבת החדשות ,נדרש התאגיד לאפשר לצוותי הENG -
להעביר חומרים ולשדר שידורים חיים בזמן אמת באיכות  ,HDשל צוותי שטח ממקומות שונים בארץ
ובעולם למערכת החדשות באופן נייד.
ככלל ,קיימות כמה צורות להעברת שידור מורכב באיכות  HDאלחוטי :באמצעות לוויין ,באמצעות רשת
הסלולר ובאמצעות מיקרו גל .העברת שידור כאמור באמצעות לוויין (ניידות שידור) לא מתאימה לכל
האירועים החדשותיים ,משיקולי ניידות ו/או זמינות .שידורים כאמור באמצעות מיקרו גל או לוויינים
ניידים לא קיימים היום בישראל לשימושים אזרחיים .לפיכך ,השירות היחיד המתאים לספק את הצורך
הוא אספקת מערכות לתמסורת של חומרי  ENGבאיכות  HDעל גבי רשתות סלולריות בארץ ובחו"ל,
באופן נייד במקרים בהם לא ניתן להשתמש בניידות שידור ,וכן מערכות שליטה וניהול תואמות.
מאפיינים של השירותים הנדרשים:
 .1יחידות אגרגציה סלולריות לצוותי  ENGעם כניסות ווידאו בפורמט  SDIובאיכות שידור .HD
 .2יחידות אגרגציה סלולריות קטנות בעלות כניסת  SDIעבור כתבים ,באיכות שידור .HD
 .3מערכת ניהול קליטות מיחידות השטח בעלת יכולת לניהול הקליטות בשידור חי וכן קבצים
מוקלטים (.)store and forward
 .4שרתי קליטה מנוהלים עם יציאות ווידאו בפורמט .SDI
סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד:
 .5למיטב ידיעתנו אין בישראל ספק אחר שיכול לספק מערכות לתמסורת של חומרי  ENGבאיכות
 HDעל גבי רשתות סלולריות באופן נייד במקרים בהם לא ניתן להשתמש בניידות שידור ,וכן
מערכות שליטה וניהול תואמות.
 .6הספק מחזיק בארבעה פטנטים רשומים בישראל שנוגעים ישירות לשימוש לריבוב התמסורת
מבוססת סלולר לצורך העברת ווידאו באיכות גבוהה ,מספרי הפטנטים הנ"ל הם,227032 :
.227498 ,197687 ,227033
לאור הנימוקים שלעיל ,מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.
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