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

 ברת "אי.וי.קום בע"מ"ח התקשרות עם 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

"אי.וי.קום חברת עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 ."(הספק)להלן: "" בע"מ

 

לפי חוות הדעת המצ"ב, למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי, לפי מצב הדברים הנכון למועד  .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  22.11.2018לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םאיאחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המל

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

 
 

 

 בכבוד רב, 

 איילת אלינסון 

 ועדת המכרזיםרכזת  
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 :1993-התשנ"גלתקנות חובת המכרזים, ( 29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה 

 חברת "אי.וי.קום בע"מ"התקשרות עם 

 

 .וי.קום בע"מאי:  שם הספק

 : עבודה חד פעמיתתקופת ההתקשרות

 ש"ח 244,275 סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 

:  העברת מערכת הארכיון הטלוויזיה הדיגיטלי של רשות השידור למשכן השירות / העבודה הנדרשת

 חדש בבית היצרנים. 

המערכות שיועברו כוללות, עמדות דגימה, שרתי המרות קבצים, : מאפיינים של השירותים הנדרשים

של חברת אורקל. העבודה כוללת פירוק מסודר של  LTOאחסון מדיה אונליין, מערכת ארכיון מבוססת 

מערכות במתחם רשות השידור, העברה למתחם החדש, חיווט ווידאו ורשת במתחם החדש. התקנה ה

ההתקנה כוללת הטמעה בסביבת העבודה וטופולוגית רשת חדשה וכן והגדרה מחדש במתחם החדש. 

שינוי פונקציונאליות של חלק מהשרתים והסרת חלק מהפונקציונאליות של המערכת שלא נדרשת 

  בסביבה החדשה. 

ת מדף אלא מערכת אינה מערכ המערכת המדוברת :סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

עבודה ם. הו.וי.קאיבמיוחד עבור הארכיון הדיגיטלי של רשות השידור על ידי חברת  שהוגדרה והורכבה

ערכות המם הינה הספק של אי.וי.קוהמערכות ויכולת לתת להם שירות ותמיכה. חברת דורשת הכרה של 

בידע ייחודי הנדרש לצורך ביצוע ההעברה בצורה הבטוחה  וכן ספק התמיכה של המערכות ומחזיקה

ביצוע עבודות הפירוק וההרכבה על ידי גורם שאין לו הבנה של כל מרכיבי המערכת עלול לגרום ביותר. 

 יוד וכן למחיקת מידע חיוני או לתפקוד לא תקין של המערכת לאחר ההרכבה וההגדרה מחדש.לפגיעה בצ

 

 לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.

 

 בכבוד רב,                                                                   

  גורידישון ביל                             

  מנהל אגף טכני                            


