
 

                                                                      

 

 

 2020אוגוסט  12

 "ב אב תש"פכ

 

 ן דבעיאלכל מ

 

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

 בע"מ"  די.בי.אס. שירותי לוויין "עם התקשרות  1993- לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

די.בי.אס. שירותי "עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 )להלן: "הספק"(.  "לוויין 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  

  

  

mailto:ayelete@kan.org.il


 

                                                                      

 

 

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

 

 בע"מ )להלן: "הספק"( יןודי.בי.אס שרותי לו: : שם הספק

 חדשים נוספים 24לתקופות נוספות של עד  להארכהחודשים עם  12: ופת ההתקשרותתק

 ₪  5,000עד  כולל מע"מ:החודשי סכום ההתקשרות 

  לווין שידורים ותוכן באמצעות קליטת : השירות / העבודה הנדרשת

 :מאפיינים של השירותים הנדרשים

וכן  של הספקהתוכן הלינארי המופץ בפלטפורמה ה וניטור ההתקשרות עם הספק דרושה לצורך בקר

, בין היתר לצורך בחינת השיהוי שבהפצת שידורי התאגיד ובנוסף לשם VODהתוכן המופץ באמצעות 

 או אחר.  חדשותי תוכן יצירת

תשלום התמורה משקפת ו, גדולים לארגונים ייעודי הסכם במסגרת הספק עם להתקשר מתכנן התאגיד

 היבט זה.  

 : סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

רישיון שניתן לו ע"י המועצה מכוח לווין הפצת תוכן רב ערוצי באמצעות הוא היחיד העוסק בהספק  .א

  . כבלים ולוויןשידורי ל

 . אחרים בגורמים תלות ללא שידוריו להפצת המשמשת פיזית תשתית לספק .ב
 . הספק ממירים של שימוש ביכול להיעשות רק על ידי  השירותיםביצוע  .ג

 את השירותים המבוקשים.ספק שבנסיבות העניין יכול להספק הוא היחיד לאור הנימוקים שלעיל, 

 

 בכבוד רב,  

 רובי בחש   

 מ"מ מנהל מערכות מידע  

 


