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

 פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלתעם התקשרות  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

פרטנר פתרונות "עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 : "הספק"(. )להלן" תקשורת נייחים שותפות מוגבלת

 

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  24.1.2020לא 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-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג()א( ל1א)א()3וות דעת בהתאם לתקנה ח

 

 (פרטנר"" )להלן: פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלת : שם הספק

 חודשים 36 : תקופת ההתקשרות

 לחודש₪  31,590 סכום ההתקשרות כולל מע"מ:

 

מדובר וירושלים.  ין ת"אלחיבור אתרי התאגיד ב Dark Fiberתשתית : הנדרשתהשירות / העבודה 

ביכולת בלעדית של פרטנר להעברת תמסורת בתוואי ובאיכות ניחות המבטיחים העברה סימולטנית 

שהתמסורות בעורק אחד שיכיל את כל סוגי התמסורות הנדרשות: חוזי ונתונים, באופן שיבטיח היתכנות 

  . םבתשתיות הקיימות באתרי ת"א וירושלי, יעברו בפועל, בשלמות, ברציפות, בשרידות מלאה

 

התשתית המבוקשת הינה ייחודית ומהווה קישוריות בפס רחב,  :מאפיינים של השירותים הנדרשים

תשתית זו אמורה גיד. נדרשים לתמסורת בין אתרי התאעליו ניתן להעביר בו זמנית את מכלול האפיקים ה

  לתת מענה לקישוריות בתוואי הנתון לשם העברת תמסורות מגוונות ובהן: חוזי ונתונים.

 

נדרשת בתוואי ארוך לטבעה ועקב קשת ובמה תיתשתה :סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

בתוואי המבוקש מצטבר למרחק נוצרת דעיכה ופגיעה באיכות. נתוני התשתית שהחברה מעמידה ניחות 

 עומדת בסטנדרט הנדרש לעבודת בציוד באופן איכותי ואמין.

למעט הוט וזו לא מסוגלת השימוש בתשתית ייחודית זו אינו מסופק ע"י חברות התקשורת האחרות 

        לנתונים הנדרשים.

 

 

ין יכול לספק את יפרטנר כספק היחיד שבנסיבות הענלאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את 

 השירותים המבוקשים.

 

 בכבוד רב,  

 יובל קלר                                  

                                                                                      מנהל יחידת המשדרים                      
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