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 (29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה הנדון: 

  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 " VidCert  -JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH חברת "עם התקשרות 

 

 

 JOANNEUM עם חברת "מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH-  VidCert  " " :(הספק)להלן". 

 

המקצועי, לפי מצב הדברים הנכון למועד לפי חוות הדעת המצ"ב, למיטב ידיעתו של הגורם  .2

 הודעה זו, הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.

 
 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת: .3

ayelete@kan.org.il,  ולהודיע כי קיים ספק  בצהריים, 12:00בשעה  12.1913.לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םאחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאי

 (. 2א)א() 3ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה  יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור, לא

 
 

 

 בכבוד רב, 

 איילת אלינסון 

 ועדת המכרזיםרכזת  
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 " VidCert   -JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbHחברת "התקשרות עם 
 

 אוסטריה -  JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH-  VidCert: הספקשם 

 : רכש חד פעמי וכן שירות לשלוש שנים אם אפשרות הארכה לשנתיים נוספותתקופת ההתקשרות

עלות מוערכת של רכש חד פעמי כולל עלויות התקנה, הדרכה סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ: 

 יורו.  3,200יורו. עלות שירות שנתית מעבר לשלוש שנים כ  27,000ושירות לשלוש שנים 

: אספקה, התקנה, הגדרה, הדרכה ושירות של מערכת תכנה לבקרת איכות השירות / העבודה הנדרשת

(QC .של קבצי ווידאו ) 

: בפרויקט הדיגיטציה מתקבלים עשרות רבות של שעות ווידאו מידי השירותים הנדרשיםמאפיינים של 

יום. במהלך הפרויקט התברר הצורך בבקרת איכות של החומרים על מנת לוודא עמידה של הספקים 

ברמה המקצועית הנדרשת. צורך זה בולט ואקוטי בהרבה בקבצים שמתקבלים מהמרת פילם מאשר 

ל אופי העבודה הנדרשת. בשלב זה המערכת מיועדת לשימוש בעיקר בקבצי הפילם. בפורמטים אחרים בגל

בעתיד תבחן האפשרות להשתמש בה גם לצורך בקרה מדגמית של קבצים שמתקבלים בפרויקט המרת 

קלטות בטה ויומאטיק. המערכת מבצעת ניתוח אוטומטי של קבצי הווידאו ומזהה בעיות פוטנציאליות. 

 של קבצי פילם הבעיות הרלוונטיות שהמערכת יודעת לזהות כוללות: בהקשר של דיגיטציה

• Framing error -  .קפיצות" של התמונה כתוצאה ממעקב סרט לא מדויק בתהליך הסריקה" 

 חשיפת יתר או חסר בתהליך הסריקה  –בעיות חשיפה  •
 תמונה לא ממוקדת –בעיות פוקוס  •

 שריטות ולכלוכים כגון שערות על הסרט •

יקה המערכת מציגה למפעיל דוח מפורט של הבעיות ומאפשרת לו לבחון אותם בצורה לאחר הסר

ממוקדת ולהחליט אם לפסול או לאשר את ההמרה. שיטת עבודה זו מאפשרת חיסכון ניכר בשעות עבודה 

 לעומת בדיקה אנושית של כל הקובץ. 

מחקר אוסטרי במיוחד : המערכת פותחה עבור מכון סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

עבור פרויקטים של דיגיטציה ונוסתה בהצלחה במספר פרויקטים ברחבי העולם. במהלך החיפושים אחרי 

מערכת דומה ערכנו חיפושים באינטרנט וכמו כן התייעצנו עם קולגות בעולם. למיטב ידיעתנו אין מערכת 

יעילה ואמינה של קבצי ווידאו  QCאחרת בעולם בעלת המאפיינים היחודיים הנדרשים לצורך בדיקת 

 מתהליך מדיגיטציה.

 לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.

 בכבוד רב,  

 דישון בילגורי, מנהל אגף טכני    
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