תאגיד השידור הישראלי
מכרז פומבי מס'  14/2019לאספקת מסכי וידאו
מקצועיים לחדרי בקרה עבור תאגיד השידור הישראלי
.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן  " -התאגיד ") פונה לקבלת הצעות לאספקת מסכי
וידאו מקצועיים לחדרי בקרה לאתר התאגיד במודיעין ו/או בירושלים והכל
כמפורט ב מסמכי ה מכרז לרבות בהסכם המצורף לו ,על נספחיהם.

.2

ההתקשרות עם הזוכה תהא לתקופה של שנה אחת שבמהלכה יהא רשאי התאגיד
לרכוש את השירותים מהזוכה בכל עת לפי הזמנות מטעם התאגיד .לתאגיד,
ולתאגיד לבדו ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,הזכות להאריך את תקופת
ההתקשרות עם הז וכה לתקופה או תקופות נוספות ,שלא תעלנה על שנה אחת
נוספת בסך הכל ,באותם תנאים.

.3

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים
המפורטים להלן:
3.1

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין ,או עוסק מורשה כדין בישראל,
שאינו תאגיד רשום.

3.2

המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו . 1976 -

3.3

למציע מחזור כספי ממכירה של מסכי וידאו מקצועיים בהיקף של 300,000
 ₪לשנה לפחות בכל אחת מהשנים  2017 , 2016ו  . 2018 -להוכחת העמידה
בתנאי סף זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח בטופס  4לנספח א' למכרז.

.4

מסמכי המכרז המלאים מפורסמים באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת
. www.kan.org.il

.5

ניתן לפנות לתאגיד בכתב לקבלת הבהרות עד ליום  28.4.19בשעה  12:00בצהריים
באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לרכזת ועדת המכרזים ,ב כתובת
 . ayelete@kan.org.ilאין התאגיד מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד
זה .שאלות ההבהרה ותשובות התאגיד ,המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז,
יועלו במרוכז ,ללא פירוט שם הפונה ,לאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת הנ" ל.

.6

את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים של התאגיד המצויה ברחוב צלע ההר 44
במודיעין בין הימים א'  -ה' בין השעות  17:00 - 09:00בכל יום ו עד לא יאוחר מיום
 5.5.19בשעה  12:00בצהריים הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה ת פסל נה ו לא
ת ידונ ה .

.7

התאגיד יהיה רשאי  ,על  -פי שיקול דעתו  ,לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא .

.8

מודגש כי ,הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם .בכל מקרה
של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ,האמור במסמכי
המכרז יגבר .מובהר ,כי חוסר לא ייחשב סתירה.

.9

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,והיא מופנית לכל אחד ואחת.

