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 ' אדר תש"פא

 

 ן דבעיאלכל מ

 

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

 לסן ישראל""ניעם התקשרות  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

" נילסן ישראל"עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 )להלן: "הספק"(. 

 

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

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

 
 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  12.3.2020לא 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-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל( 29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3וות דעת בהתאם לתקנה ח

 

 נילסן ישראל : שם הספק

 .שנתיים עם אפשרות להארכה עד שש שנים: תקופת ההתקשרות

 .)תלוי מו"מ( לשנה₪ מיליון  1.5 כ סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ:

איסוף והצגת נתוני צריכת התוכן של כאן בפלטפורמות השידור וההפצה  :השירות / העבודה הנדרשת

 השונות לפי מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל.  

הסתמכות על מקור מידע אשר מהווה מדגם מייצג לכלל : מאפיינים של השירותים הנדרשים

 מזהה יחיד.  אוסף את כלל נתוני השימוש על פי מקורו ההאוכלוסיי

 הנתונים צריכים להיות מסופקים בהתאם לפרמטרים הבאים:

בשילוב  לכל הפלטפורמות)רדיו, טלוויזיה, דיגיטל( single source dataהתבססות הפאנל על  .1

 זיהוי קולי ואפליקטיבי.

 .איסוף כלל הנתונים למאגר מידע אחוד .2

 .המקור לנמדד במדגםמקור השידור והצלבה בין של חד חד ערכי קולי זיהוי  .3

מדידת ערוצי הטלוויזיה של כאן וערוצים נוספים. כולל מדידה נדחית לאחר השידור ותכני  .4

VOD. 

מדידת תחנות הרדיו של כאן ותחנות אחרות. כולל מדידת צריכת רדיו נדחית )פודקסטים תכניות  .5

 .מוקלטות(

   .וברשתות החברתיות באפליקציה ,של כאן באתר םהדיגיטלי נכסיםמדידת ה .6

, בניית קהלים מובחנים, אינטגרציה בין תוכנת עיבוד נתונים שתאפשר שליפת נתוניםאספקת  .7

 הפלטפורמות השונות.

 בניית פאנל וביצוע סקרי כינון בליווי חברת מחקר מובילה.יכולת ל .8

 זיהוי וניתור צרכנים בזמן אמת בפלטפורמות הדיגיטליות. .9

  .צפיה/האזנה בנקודת זמן מסוימת לבדיקות אייטמים / חסויותיכולת זיהוי  .10

 אפשרות לביצוע המדידה בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות. .11

 .שלושה חודשים מרגע חתימת ההסכם(כ) היתכנות בתחילת המדידה בטווח הזמן המיידי .12

 חברת נילסן() השירות  ספקעולה מבדיקה שנערכה : סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

מדידת פאנל לינארי ודיגיטאלי של תכני אודיו ווידאו לבצע בנסיבות העניין יכול הינה הספק היחיד אשר 

 וזיהוי חד חד ערכי של מקור ותוכן השידור.   single source dataעל בסיס 

 בכבוד רב,         

 יובל פישר                                      

 ראש אגף מחקר ואסטרטגיהמ"מ                  


