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

 "בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ"עם התקשרות  1993- לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

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

 )להלן: "הספק"(.  הישראלית לתקשורת בע"מ"

 

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

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

 
 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  27.8.2020לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םאחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאי

 (. 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-()א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג1א)א()3דעת בהתאם לתקנה וות ח

 

 : בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן: "בזק"(שם הספק

 (31.12.2024 – 1.1.2020: חמש שנים )תקופת ההתקשרות

: אירוח, הפעלה ותחזוקה מלאה של מערך משדרי הרדיו של התאגיד השירות / העבודה הנדרשת

 ית. בפריסה ארצ

: אירוח, הפעלה ותחזוקה מלאה של מערך משדרי הרדיו של התאגיד. מאפיינים של השירותים הנדרשים

ובכלל זה  שירותים לכלל מערכות השידור והמערכות ההיקפיות באתרי השידור וכן הפצת השידור תחנות 

 .  FMהרדיו של התאגיד בפריסה ארצית באמצעות מערך משדרי 

שה ע"י תמסורות ייחודיות לאתרי שידור הפרוסים ברחבי הארץ, בעלי רישוי הפצת שידורי הרדיו תע

והיתרים כנדרש בחוק. השירות לאתרי שידור, מצבת המשדרים וההספקים יינתנו באופן המבוסס 

 בעיקרו על פריסת האתרים והמשדרים כיום. 

חידוש והחלפת משדרי   תוספת של ציוד או שירות לטובת עולם המשדרים, לרבות רכש והתקנת משדרים, 

( ביצוע תחזוקה, בקרה, שדרוג וכל כיוצא באלה בנוגע לפעילותם השוטפת   end of lifeהקיימים )   FMה  

 של כלל המשדרים המפיצים את שידורי התאגיד. 

 אתרי שידור.    25 -מדובר על עשרות רבות של משדרים במיקומים שבכ

)פנייה מוקדמת לקבלת מידע( בנוגע לבחינת חלופות לצורך קבלת השירותים    RFIפרסם התאגיד    2019ביולי  

וההפצה, לרבות יכולת העמדת אתרי שידור בפריסה ארצית מהתשובות שנתקבלו לא נמצא ספק אחר זולת 

 בזק המסוגל ליתן את השירותים.  

, יכולת לביצוע כל : לבזק אתרי שידור בפריסה ארציתסיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

השירותים ובכללם הפצת השידורים, כולל רישוי והיתרים כנדרש בדין. לבזק מערך טכני ויכולות 

דיגיטליות, ויכולת מתן אחזקה שוטפת למערך כולו, כולל בקרה וניטור למתן מענה מיידי לבעיות 

 ותקלות. 

יכול לספק את שירותי האירוח, הפעלה לאור כל האמור לעיל, בזק הנו הספק היחיד אשר בנסיבות העניין  

 והתחזוקה המלאה של מערך משדרי הרדיו של התאגיד בפריסה ארצית.   

 בכבוד רב,           

 יובל קלר                                       

 מנהל מערך המשדרים והתמסורות                                                                                                


