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 ' כסלו תש"פד

 

 ן דבעיאלכל מ

 

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

 ע"מ"הישראלית לתקשורת בהחברה  –בזק " התקשרות עם 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

החברה  –בזק עם "מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 ."(הספק)להלן: "" הישראלית לתקשורת 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  12.1917.לא 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 

 הישראלית לתקשורת בע"מ"החברה  –בזק "התקשרות עם 

 

 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ –בזק : שם הספק

 

 חמש שנים )בצמוד לחוזה הפצת השידורים(: תקופת ההתקשרות

 

 (, עפ"י מחירון החברההתחייבות)לאחר הנחת  ₪ 3,176,410סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ: 

 

תמסורת הפצת שידורי הרדיו בין אתרי התאגיד לאתרי השידור ברחבי : השירות / העבודה הנדרשת

 הארץ

 

 8בטופולוגיה ייחודית, המשמשת להפצת שידורי  SDHמערך קווי : מאפיינים של השירותים הנדרשים

באתרי התאגיד לאתרי השידור ברחבי הארץ, לצורך הזנת המשדרים.  תחנות קול ישראל מהפצה ראשית

 מדובר במערך תקשורת דיגיטלית על גבי תשתית של סיבים אופטיים באיכות גבוהה ובקצבים גבוהים.

 

מנוהל מרחוק ומנוטר במוקד ייחודי.  SDH-מערך ה: סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

בכלל זאת הגנה רשתית למניעת פגיעה/חבלה במערך ההפצה. המערך פרוס לכל אתרי השידור ברחבי 

המבוקש, העברת התוכן המשודר הארץ, חלקם במיקומים נידחים אליהם אין תשתית למעט זו. השירות 

הינו חלק אינטגרלי משירות הפצת השידורים לגביו מאולפני התאגיד למשדרים הפרוסים ברחבי הארץ, 

עם  יחד( SDHתמסורת זה ) שירות לכרוך מבוקשמספקת בזק מענה ייחודי ובלעדי לתאגיד השידור. 

 .משולב כמענהשירותי הפצת השידורים 

 

לקבוע כי חברת בזק היא החברה היחידה שבנסיבות העניין יכולה מבוקש לאור הנימוקים שלעיל, 

 .להעניק את השירותים המבוקשים

 

 בכבוד רב,          

 יובל קלר                                       

  מנהל מערך המשדרים והתמסורות                 

 


