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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 ""Clevergames

 .1מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר עם חברת
"( "Clevergamesלהלן" :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  19.12.2018בשעה  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

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 "" Clevergames

שם הספקClevergames :
תקופת ההתקשרות :חד פעמית (עבור השירות)
סכום ההתקשרות כולל מע"מ( 268,000 :לא כולל מע"מ)
השירות  /העבודה הנדרשת:
חברת  clever gamesהיא חברת טכנולוגיה חדשנית המפתחת משחק טריוויה בשילוב שידור חי
בזמן ספציפי .המשחק כולל שידור חי דיגיטלי במהלכו נשאלות שאלות טריוויה .על המשתמשים
לענות בזמן השידור החי כאשר בסיום המשדר מוכרז הזוכה .העבודה כוללת:
א .שידור חי באיכות  – FHDהזרמת תוכן  +מערך גיבויים;
ב .ניהול מספר רב של משתמשים בו זמנית;
ג .ניהול מאגר נתונים דינאמי;
ד .פאנל ניהול מבוסס ;web
ה .שירות מאובטח;
ו .מערכת הרשמה ואימות מבוססת ;authentication
ז .התאמה והקמה;
ח .עיצוב;
ט .בדיקות יציבות;
מאפיינים של השירותים הנדרשים :המוצר מיועד עבור פעילות דיגיטלית בזמן תקופת האירוויזיון עבור
הציבור הרחב .המוצר יאפשר מעורבות של הקהל המעוניין לקחת חלק בחגיגות האירוויזיון.
 clevergamesהיא החברה היחידה המפתחת ומספקת משחק הכולל את כל האפיונים הנדרשים כאמור
לעיל .נוסף על כך ,החברה הינה בעלת יכולת לספק שידור חי ,ללא נפילות וקריסות שרתים גם כשמדובר
כמספר רב של משתמשים ,ניהול גיבויים בהתאם לדרישה על מנת להבטיח את יציבות ואבטחת הממשק
וניהול מאגר נתונים דינאמי המשתנה בזמן אמת ומתבצע גם על ידי מערכות אימות נתונים .לפי בדיקתנו,
אין בארץ ספקים נוספים המסוגלים לספק מוצר מסוג זה הכולל את האפיונים הנדרשים דלעיל.
לאור הנימוקים שלעיל ,מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.

בכבוד רב,
עינב יעקובי
מנהלת מוצר בדיגיטל

