תאגיד השידור הישראלי
מכרז פומבי מס' 9/2019
לאספקת שירותי גישה לאינטרנט עבור תאגיד השידור הישראלי
.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן" :התאגיד") מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת שירותי
גישה לאינטרנט  ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.

.2

תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא לתקופה של  36חודשים ,עם אופציה להארכת
ההתקשרות בתקופה נוספת ,של עד  36חודשים כל אחת.

תנאי סף:
.3

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים להלן:
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין ,או עוסק מורשה כדין בישראל ,שאינו תאגיד
3.1
רשום.
המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
3.2
למציע רישיון כללי לאספקת שירותי בזק פנים ארציים נייחים או רישיון כללי ייחודי
3.3
לאספקת שירותי בזק פנים ארציים נייחים ,תקף מטעם משרד התקשורת.
המציע בעל רישיון מיוחד תקף לאספקת שירותי גישה לאינטרנט ( )ISPמאת משרד
3.4
התקשורת .יובהר כי מציע אשר מגיש הצעה רק לקווים מזדמנים לא צריך לעמוד בתנאי
זה.
המציע בעל ניסיון באספקת שירותי אינטרנט לארגונים עסקיים ו/או ציבוריים לכל הפחות
3.5
בשנים  2017ו.2018 -
המציע מספק שירותי  ,ISPבאמצעות לפחות שני אתרי שדרה ראשיים ,עצמאיים,
3.6
המרוחקים זה מזה ,המהווים חלק משדרת האינטרנט של המציע ,הפועלים בגיבוי מלא וחם
האחד לשני .יובהר כי מציע אשר מגיש הצעה רק לקווים מזדמנים לא צריך לעמוד בתנאי
זה.
המציע מפעיל מוקד סיוע טכני ייעודי ללקוחות עסקיים וארגונים ,שאיננו מספק סיוע
3.7
ללקוחות ביתיים ,והפעיל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
המציע בעל יכולת לספק שירותי גישה לאינטרנט באתרי התאגיד  -ירושלים ,תל אביב ,באר
3.8
שבע וחיפה.
מציע אשר מגיש הצעה לקווים מזדמנים יהיה בעל יכולת לספק שירותים בפריסה ארצית.
3.9

.4

ניתן לפנות לתאגיד בכתב לקבלת הבהרות עד ליום  14.2.19בשעה  12:00בצהריים באמצעות משלוח
דואר אלקטרוני לרכזת ועדת המכרזים ,הגב' איילת אלינסון בכתובת .Ayelete@kan.org.il
את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים של התאגיד המצויה ברחוב צלע ההר  44במודיעין ,בין הימים
א'-ה' בין השעות  17:00 - 09:00בכל יום ועד לא יאוחר מיום  20.2.19בשעה  12:00בצהריים .הצעות
שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.
התאגיד יהיה רשאי ,על-פי שיקול דעתו ,לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
מסמכי המכרז המלאים מתפרסמים באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת .www.kan.org.il
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.
מודעה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,והיא מופנית לכל אחד ואחת.
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