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 ' טבת תשע"טב

 

 ן דבעיאכל מל

 

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

 "סטודיו אומניברת "ח התקשרות עם 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

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

 ."(הספק)להלן: " סטודיו"

 

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.

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

ayelete@kan.org.il,  ולהודיע כי קיים ספק  בצהריים, 12:00בשעה  .201825.12לא 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  
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 :1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג( 29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה 

 "אומני סטודיוחברת "התקשרות עם 

 

 Omny Studio -אומני סטודיו  שם הספק:

 שנה + אופציה לשנתיים נוספותתקופת ההתקשרות: 

 ₪  480,000 סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ:

לחטיבת הדיגיטל נדרשת מערכת ניהול, הפצה ועריכה דיגיטלית של פודקאסטים השירות / העבודה הנדרשת: 

 ותוכני אודיו.

 מאפיינים של השירותים הנדרשים:

 ניהול והפצה של פודקאסטים

 שמירת קבצי המדיה לפלטפורמות שונות •
 הצגה וייצוג של נתונים סטטיסטיים •

 עריכת קבצי המדיה וייצוא שלהם •
 

ממספר  מאפשר לבצע את כל השירותים ממערכת אחת במקום Omny Studioהמוצר של חברה אוסטרלית בשם 

 מערכות. שימוש במערכת אחת חוסכת בכוח אדם, כסף ואינטגרציות מול ממשקים מרובים. לחברה

 אין נציגים ישראלים.

 

 כגון גזירה הדיגיטלי ולחסוך משאבים נוספיםכמו כן, המערכת יכולה לשרת גם את כל תחנות הרדיו בשידורם 

, ממשק ניהול יםאוטומטי Metadata, יכולות תיוג והוספת תכניות רדיו על פי לוחות שידורים 600-ת של כאוטומטי

בזמן שידור רדיו חי עבור השדרן / העורך / המפיק, מערכת עריכה בזמן אמת, הפצה, ארכיון ומידע אנליטי ממוקד 

 ותכניות רדיו דיגיטלי במערכות שונות.( טיםוגורף לפודקאס

לא נמצא פתרון נוסף העונה על כלל השירותים המבוקשים : סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

 במערכת ידידותית ואוטומטית אחת.

 לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.

 

 בכבוד רב,  

 גבי ברמט                                      

 רפרנט הנדסה דיגיטל                            


