תאגיד השידור הישראלי
מכרז פומבי  19/2019להקמת מאגר מתרגמים לשפת סימנים
לשידורי תאגיד השידור הישראלי בשפה הערבית
.1

תאגיד השידור הישראלי פונה לקבלת הצעות להקמת מאגר של מתרגמים לשפת הסימנים עבור שידורי הטלוויזיה
בערבית של התאגיד (ערוץ "מכאן").

.2

המציעים שיכללו במאגר יספקו לתאגיד שירותי תרגום לשפת סימנים לשידורי התאגיד בשפה הערבית , ,לפי
הצורך ,לפי שעות ,לרבות בשעות הלילה ,סופי שבוע וחגים.

.3

תוקף המאגר הינו  3שנים ממועד החלטת וועדת המכרזים על הקמת מאגר לפי מכרז זה (להלן " -תקופת המאגר
המקורי") .תקופת ההתקשרות עם מתרגמים לשפת סימנים שייכללו במאגר לאחר מועד זה תהא למשך תקופת
המאגר המקורי.

.4

רשאי להגיש בקשה להיכלל במאגר ,מציע העומד בעצמו בכל הדרישות המפורטות להלן במצטבר:
4.1

המציע הוא חבר בארגון מקצועי ששייך למקצוע תרגום בשפת הסימנים וצירף אסמכתא על כך;

4.2

המציע הוא בעל ניסיון של ארבע שנים לפחות בתרגום מהשפה הערבית לשפת הסימנים עבור תכניות
חברתיות ,תכניות ילדים ,אקטואליה או חדשות בטלוויזיה או באינטרנט.

4.3

המציע הוא עוסק מורשה או עוסק פטור.

4.4

המציע מנהל פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.5

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

.6

ניתן לפנות לתאגיד בכתב לקבלת הבהרות עד ליום  25.6.19בשעה  17:00אחה"צ באמצעות משלוח דואר אלקטרוני
לרכזת ועדת המכרזים ,בכתובת  .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.

.7

את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים של התאגיד המצויה ברחוב צלע ההר  44במודיעין בין הימים ראשון עד
חמישי בין השעות  17:00 - 09:00בכל יום ועד לא יאוחר מיום  9.7.19בשעה  17:00אחה"צ .הצעות שתוגשנה לאחר
מועד זה תפסלנה ולא תידונה (להלן " -המועד האחרון להגשת הצעות").

.8

הגשת הצעה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות :מציע המעוניין להגיש בקשה להצטרף למאגר רשאי לעשות כך
בכל עת .ועדת המכרזים (או מי שימונה מטעמה) תבחן את ההצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות,
לפחות פעם ברבעון ,ולפי הצורך בתדירות גבוהה יותר.

.9

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

. 10

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.

. 11

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

