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

 "בע"מ אונסט הנדסת מערכותברת "ח התקשרות עם 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

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

 ."(הספק)להלן: "" בע"ממערכות 

 

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

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

 
 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. םל, בצירוף פרטיו המלאיאחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"

 (. 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-המכרזים, התשנ"גלתקנות חובת ( 29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה 

 "בע"מאונסט הנדסת מערכות חברת "התקשרות עם 

 

 אונסט הנדסת מערכות בע"מ: שם הספק

 רכישה חד פעמית   :תקופת ההתקשרות

 לא כולל מע"מ.  $ 50,000כ  : סכום ההתקשרות

 : השירות / העבודה הנדרשת

לרכש ציוד  03/2016]מכרז במסגרת שנרכשה  Calrecמודולים של כרטיסי כניסות ויציאות עבור קונסולת 

 .טלוויזיה

 : מאפיינים של השירותים הנדרשים

 I/O. יחידות ה Calrecעבור קונסולת הסאונד שגם היא מתוצרת  Calrecמתוצרת   I/O modulesרכש 

שמשמשים לחיבור מקורות אודיו כגון מקרופונים או נגני ווידאו וכן לחיבור  הן מודלים של הקונסולה

  . audio embedders  -שמקבלים סיגנאל אודיו כגון רמקולים ו מכשירים אחרים כגון 

 : סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

 I/O(. חיבור של יחידות proprietaryהוא פרוטוקול קנייני ) I/Oפרוטוקול השליטה והניטור של יחידות ה 

מתוצרת שאינה קאלרק יפגע ביכולות המערכת ועלול לגרום לתקלות שיסכנו את איכות ורציפות 

 שידורים. ה

הסאונד שלה בארץ וכן  מחזיקה באישור היצרן, קאלרק, לשיווק ואינטגרציה של קונסולתחברת אונסט 

ולכן היא  היא החברה היחידה בארץ שמחזיקה בידע ובניסיון הדרושים להתקנה והגדרה של רכיבים אלו

 . היחידה המסוגלת לבצע את ההתקשרות

 

 בכבוד רב,                                                                                                                       

  דישון בילגורי                              

  מנהל אגף טכני                            
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