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 ' חשון תש"פה

 

 ן דבעיאלכל מ

 

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

 "קנטאר מדיה מחקרי טי.גי.אייחברת " התקשרות עם 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

 

קנטאר מדיה "חברת עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 ."(הספק)להלן: "" מחקרי טי.גי.איי

 

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  18.11.19לא 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 

 "קנטאר מדיה מחקרי טי.גי.אייחברת "התקשרות עם 

 

 קנטאר מדיה מחקרי טי גי איי בע"מ: שם הספק

 

 נוספות שנים 3 -שנה עם אפשרות להארכה עד ל: תקופת ההתקשרות

 

 ש"ח 84,000סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ: 

 

   TGIסקר לנתונים ובתכנת עיבוד  TGIשימוש במאגר המידע : השירות / העבודה הנדרשת

 

הינו סקר מקיף והיחיד המוכר היום לנתוני האזנה  TGIסקר : מאפיינים של השירותים הנדרשים

 נתוני סקר זה ותוכנה לעיבוד הנתוניםהתאגיד מבקש לקבל  לתחנות הרדיו בישראל. 

 

המתבצעים באמצעות סקר שנערך על ידי  TGIנתוני : סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

באופן שמקובל על שאר רדיו בישראל ת נהינם היחידים המאשרים מדידת נתוני האזקנטאר מדיה 

תוכנת צ'וייסס לעיבוד נתוני הסקר היא תוכנה בלעדית של חברת קנטאר והיחידה בשוק. השחקנים 

אין אפשרות אחרת לקבל את נתוני . מבדיקה שערכתי עולה כי TGIשמאפשרת שימוש ועיבוד נתוני 

 .האזנה באופן מהימן מגורם אחר מלבד חברת קנטאר מדיה

  

 בכבוד רב,                                                                                                                       

 לילך יואלס                               

  מנהלת מח' מחקר ואסטרטגיה                                                                                           
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