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 ' אדר א תשע"טא

 ן דבעיאלכל מ

 

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

 "אויקום בע"מברת "ח התקשרות עם 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

אויקום "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

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

 
 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  21.2.19לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םאת השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאי אחר המסוגל ליתן

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

 
 

 

 בכבוד רב, 

 איילת אלינסון 

 ועדת המכרזיםרכזת  

  

  

mailto:ayelete@kan.org.il


 

                                                                     

 

 

 :1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג( 29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה 

 "אויקום בע"מחברת "התקשרות עם 

 

 יקוםאיו: שם הספק

 רכישה חד פעמית   :תקופת ההתקשרות

 מ"לא כולל מע 115,000$ -כ : סכום ההתקשרות

 : השירות / העבודה הנדרשת

 עבודות חיווט ואינטגרציה של ציוד אולפני הטלוויזיה, חדר השידור וכן מערכות אודיו ווידאו נלוות. 

 : מאפיינים של השירותים הנדרשים

לצורך פרויקט הקמת אולפני  114,851$ההתקשרות הנדרשת הינה עבור חומרי חיווט נוספים בסך 

  הטלוויזיה וחדר השידור במשכן כנפי נשרים. 

התקנה במכרז הקמת מערכות הטלוויזיה. המכרז נכתב עוד בטרם ואייביקום זכתה בפרק החיווט חברת 

היו ידועים צרכי ההפקה המדויקים וכן המבנה בו יותקנו המערכות. נתונים אלו משפיעים על תמחור 

 פרק החיווט והאינטגרציה. בפועל צרכי התאגיד כפי שהם משתקפים בתכנית ההתקנה העדכנית גדולים

כמות כניסות ויציאות במטריצת הווידאו הראשית  , כך למשלמשמעותית מהצרכים שהוגדרו במכרז

, כניסות ויציאות 312X312בעוד שלפי התכנית העדכנית הכמות עומדת על  במכרז  256X256הוגדרה כ 

משינוי הרכש הנוכחי הוא עבור חומרי החיווט הנדרשים לצורך ביצוע עבודות החיווט הנוספות שנגזרות 

בנוסף תוואי הבניין והמרחק הגדול יחסית בין החדרים מחייב שימוש בכבלים יקרים יותר עבור  .הציוד

 , חומרי חיווט אלו לא נכללו בהצעת המכרז.חלק מקווי הווידאו

 : סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

הארי של  חלק את שכולל הרלוונטי המכרז בפרק זכתההקיימות, שבהן חברת אייבקום כבר  בנסיבות

קושי בתחזוקת  למנוע בכדי לשמור על אחידות ההתקנה  עבודות ההתקנה והחיווט, ומאחר שנדרש 

כבלים על ידי ספקים שונים בזמנים שונים באותו תוואי השחלה ייצור  העברתהחדר, בין היתר, בשל 

 התקנה לא נקיה ולא מסודרת. 

של אותו הציוד מבוצע על ידי שני ספקים שונים יגרום בהכרח למגוון  מצב בו ההתקנה והחיווטבנוסף 

 , כדלקמן:בעיות שונות



 

                                                                     

 

 עבודות של ספק אחד עלולות לפגוע בעבודות שכבר ביצע ספק אחר •

 במקרה של בעיה בהתקנה יש חוסר בהירות לגבי הספק שאחראי לתיקון הבעיה •

ספק  לא ניתן להגדיר יוון שמכ As Madeלא יכולה להיות מסירה מסודרת של תכניות  •

 את הפרויקט כולו נהל ישאחד 

לא ניתן לתחום חלק מהחיווט והציודים השונים כולם משולבים בניהם ומחוברים זה לזה   •

 לספק אחד וחלק לספק אחר.

היא חברת אייביקום לאור זאת, חוות דעתי המקצועית היא כי בנסיבות הקיימות, המתוארות לעיל, 

 שירות זה. ביצוע יחיד לצורך ספק 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                       

  דישון בילגורי                              

  מנהל אגף טכני                            
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