
 

                                                                     

 

 2018אוגוסט  16

 ' אלול תשע"חה

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן  16/2018מכרז הנדון: 

 CDNלשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

 2תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 תאגיד השידור הישראלי )להלן: "התאגיד"(, מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

שאלה  1

 כללית

שאלה 

 כללית

נבקש מהתאגיד לבצע סיור 
קבלנים/ספקים פתוח לכל 

המעוניין, על מנת להיפגש עם נציגי 
התאגיד הטכניים, ולקבל הבהרות 

טכניות לנושא המכרז ולהבין 
 ולהסביר את מורכבות המכרז.

 הבקשה נדחית. 

 3עמוד  מסמך א' 2

 1.11סעיף 

נבקש מהתאגיד להבהיר האם 
מציע המשתמש בספקי טכנולוגיה 

 OVP, ספק CDNאו שירות )ספק 
...( כחלק מהפתרון שלו, חייב 
לוודא שספקי הטכנולוגיה או 
השירות שלו אינם משתתפים 

במכרז עם מציעים אחרים ? או 
שלעניין סעיף זה "על המציע ועל כל 
חברה הקשורה בו" הכוונה לחברה 

לוגיה או שירות ובת ולא לספק טכנ
 של המציע.

ראה נוסח עדכני של מ סמכי 
 המכרז.

שאלה  3

 כללית

שאלה 

 כללית

האם שפת המענה יכולה להיות 
אנגלית בחלקה ? האם במענה ניתן 

לשלב הסברים לפתרונות בשפה 
 האנגלית.

על המענה  ניתן להשיב באנגלית
הטכני בלבד. יובהר, כי על כל יתר 
חלקי ההצעה להיות בשפה 

 העברית 
 

שאלה  4

 כללית

שאלה 

 כללית

נבקש דחיה במתן  –דחיית המענה 
המענה בשל חופשות של ספקים 

וספקי שירות מחו"ל והקושי לענות 
 למכרז בתקופה זו.

ראה הודעה לגבי דחיית המועד 
 באתר התאגיד.

 

 



 

                                                                     

 

מס' 

 שאלה

 חלק

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

האם ניתן  –ההסכמים חסויים  8.1.8 מסמך א' 5
להציג חשבוניות ספקים הכוללות 

פירוטי רחבי פס או מכתב חתום 
ע"י כל ספק אשר מציין את רוחב 

 הפס? 

התשובה שלילית. על המציעים 
לצרף להצעתם את ההסכמים 
האמורים בסעיף, ובמסגרת זו 
יכולים להשמיט את הפרטים 

 הקשורים לנושאים כספיים. 
 

מסמך א'  6

 הזמנה

האם ניתן לגשת עם מספר חברות  1.11
 שונות בהצעה אחת? 

האם ניתן שהחברה תהייה שותפה 
בהגשה עם חברה נוספת שמעוניינת 

? קיבלנו מספר CMSבמערכת 
למכרז  CDNפניות ממספר ספקי 

 הזה.

יובהר, כי המציעים אינם רשאים 
 להגיש הצעה משותפת במכרז
אלא הצעה אחת בלבד מטעם 

 הספק שמגיש את ההצעה.
 
 

מסמך א'  7

 הזמנה

זמנים האם ניתן לבנות לוח  1.14
ליציאה של חלקי המערכת 

השונים? ומה הדרישות להעלאת 
 הפרויקט לאוויר?

התשובה שלילית. המועדים 
הרלוונטיים ייקבעו בהתאם 
לצורכי התאגיד, כמפורט 

 במסמכי המכרז. 
 

מסמך א'  8

 הזמנה

האם זוהי הרשימה הסופית של  2.1.2
 רשתות?

האם כל התת רשתות נדרשות 
 בפתרון?

נדרשות מיום הרצת האם כולן 
המערכת או ניתן לשלבם בשלבים 

 מתקדמים יותר בפרויקט?

מדובר ברשתות הקיימות נכון 
ייתכנו  למועד זה בתאגיד.

 בעתיד. שינויים
 

ככלל, אלא אם נאמר במפורש 
אחרת, כל תנאי המכרז אמורים 
להתקיים לא יאוחר מהמועד 

 האחרון להגשת ההצעות. 

מסמך א'  9

 הזמנה

הכוונה ברשתות לא מנוהלות?  מה 2.1.3
 ומה ההתאמות הנדרשות?

כל רשת רשת לא מנוהלת הנה 
עליה מושתתים  אינטרנטית

 .YouTubeשירותים כגון 
מסמך א'  10

 הזמנה

 לכמה זמן יש לשמור את הקבצים? 2.1.4

האם יש צורך באפשור נגינה של 
כולם או שחלק אפשר להוריד 

 לארכיון קר?

כמות אחסון שאתם משתמשים 
 היום? 

האם נדרשת מגרציה של התוכן 
 הנוכחי? וכמות?

בהתאם  CDN-כל קובץ יישמר ב
לתוקף שניתן לו. התוקף הממוצע 

יום אך חלקם יידרשו  30הוא 
 להישמר באופן קבוע וללא תוקף. 
אין צורך בהעברת תכנים 

 לארכיון קר.
 

בשרתי   10TB-כיום מדובר על כ
 .בלבד CDN-ה
 

 אכן תידרש מיגרציה.
מסמך א'  11

 הזמנה

 מה הכוונה בישירות על גבי השרת? 2.1.7

חלק מהדברים נעשים בענן )למשל  
 דאטה(-מטא

הכוונה היא לשידורים 
המאורכבים במקודד של הספק 

 בחצרות התאגיד.



 

                                                                     

 

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

מסמך א'  12

 הזמנה

בצי האודיו וקהאם ניהול  2.1.10
והפודקאסטים הוא שטוח או 

בחלוקה יותר מורכבת? האם ניתן 
לקבל מבנה כללי של התוכן 

 בתאגיד?

, ישנה הפודקאסטיםרק לגבי 
שכבה אחת של חלוקה לפי 

 קטגוריות.
 

מסמך א'  13

 הזמנה

מה הסטטיסטיקות הנדרשות  2.1.16
 בהפקת הדוחות העצמאיים?

 2.16כפי שמפורט בסעיף  הכל
 ., מסמך ג'במפרט הטכני

מסמך א'  14

 הזמנה

אנחנו מאוד מקפידים על התראה  3.2
ימי עסקים, זה נותן  60מראש של 

גם לספק וגם לתאגיד זמן מספיק 
להתארגן במידה ויש רצון בסיום 

 השירות. 

מה האפשרות להגמיש סעיפים 
 בודדים בחוזה?

 הבקשה נדחית. 
 
 
 

א'  מסמך 15

 הזמנה

מהו התאריך האחרון להגשת  5
 הצעות?

 5המציעים מופנים בזאת לסעיף 
 להזמנה לקבלת הצעות.

מסמך א'  16

 הזמנה

 באיזה הרשאה יש צורך? 7.5

להתקנת  ISPגם במגעים עם חברת 
 שרתים ולא נתקלו בדרישה כזו.

הכוונה לאישור עקרוני להציב 
את  ISP-בחוות השרתים של ה

 י הספק.רתש

מסמך ב'  17
 הסכם

 

ש"ח  100,000האם הערבות הינה  5
 ש"ח? 250,000או 

 ראה נוסח מתוקן.

מסמך ב'  18

 הסכם

האם ניתן לשלם את המקדמה  10.5
 במספר תשלומים?

ההקמה לפרויקט מורכבת, ודורשת 
 תקציב מראש כלשהו.

לא יובהר, כי למען הסר ספק 
כל מקדמה במסמכי הוגדרה 
התמורה אופן תשלום המכרז. 

 10הוגדרה בין היתר, בסעיף 
  להסכם.

מסמך ב'  19

 הסכם

לא ניתן לספק אחריות מלאה על  11.1
 כל פעולה.

  אין שינוי בנוסח הסעיף.

 6טופס  20

 7וטופס 

האם ניתן לתת את הצהרת המציע  
וחוות דעת רואי החשבון לשנים 

? )מכיוון שדוחות 2016עד  2014
המבוקרים של החברה לא  2017

 קיימים נכון למועד זה(  

 ראה נוסח מתוקן. 

 

 



 

                                                                     

 

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

במידה והתשובה לשאלה הנ"ל היא  3סעיף  6טופס  21
ניתן להוסיף הערה לא, האם 

הם על בסיס הדיווח  2017שנתוני 
 לחברה האם

 ראה נוסח מתוקן.

טבלת  22

SLA 

האם במהלך  –כללי  SLA .1 83עמ' 
סגירת החוזה ניתן יהיה לסכם 

SLA  ולעדכן את הכתוב
 בסעיפים אלו? 

  -2סעיף  .2
a.  נא לחדד את הפירוש של

התאגיד ל"תקלה לא 
 משביתה"

  – 3סעיף  .3
a.  3בהשבתה של לפי סעיף זה 

שעות )גם אם זה למשך דקה 
בהתחלה ודקה לאחר שעתיים 
וחמישים דקות( תגרום למצב 

של אפשרות לקיזוז תשלום 
בשעה  3%חודשי מלא )

דקות עוד  5הראשונה ואז כל 
(, האם 150%=30*5% - 5%

 הובן נכון?
b.  התאגיד הוא הקובע היחיד"

האם התקלה מוגדרת 
האם יש נוהל  –כמשביתה" 

גיד המסדיר זאת או של התא
שעפ"י החלטת אדם כלשהו 

בתאגיד? אם ישנו נוהל נשמח 
לקבל אותו )בנוסף יש צורך 
להבהרה כי מדובר אך ורק 

כתוצאה ממערכות אשר 
סופקו ע"י המציע ולא 

מהשפעה של מי מגורמים 
 חיצוניים אחרים(

  – 4סעיף  .4
a.  שירותים שוטפים יוגדרו

בשיתוף התאגיד והמציעה, אי 
מדובר בחריגה לכך האם 

מהזמן לאחר שהוסכם ע"י 
שני הצדדים או שההחלטה 

 היא חד צדדית?
b. רותים מזדמנים ברוב יש

המקרים יטופלו מול 
advance services  ויסוכמו

ביחד עם התאגיד )יתכן 
כפרויקט נפרד ויתכן כ 

change request ואי לכך לא )
ברור מדוע הם מצוינים ב 

SLA.נשמח להבהרה , 

 
 
 
 

משביתה הנה תקלה  תקלה לא
שאינה פוגמת בזרימת השידורים 

 החיים )לינאריים(.
 

 אכן הנוסח הובן בצורה נכונה.
 
 
 
 
 
 

תקלה משביתה הנה תקלה 
הפוגמת בזרימת השידורים 

 החיים )לינאריים(.
 
 
 
 
 
 
 
 

אכן מדובר בחריגה מלוח 
השידורים אשר הוסכם בין 

 הצדדים.
 
 
 

הסעיף מתייחס לחריגת ביצוע 
תוך איחור למועד שנקבע בין 

 הצדדים. 
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סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

האם הפתרון מחייב הזרקת    23
תכנים לפני ההאזנה, במהלך 

 ההאזנה ובסוף ההאזנה?

 השאלה אינה ברורה.

האם הזרקת התכנים    24
מחויבת להיות מבוססת צד 

 או צד לקוח? שרת
 

 השאלה אינה ברורה.

האם מחויבת להיות תמיכה    25
בריבוי תכנים שונים, 

תעדופים בתכנים מסוימים, 
לפי ערוצים שונים וכו'? )עד 

כמה גמישה צריכה להיות 
 המערכת(.

 

 השאלה אינה ברורה.

האם המערכת חייבת לספק    26
דו"חות מלאים עבור 

השידורים והזרקות התכנים 
אם פרסומות, חסויות  )בין

 או קדימונים(
 

 השאלה אינה ברורה.

האם המערכת מחייבת    27
מראש לכלול בהצעה שרת 

פרסומות מלא, כולל כל 
המערכת המלאה או רק 

 תמיכה עתידית?

המערכת מחייבת יכולת שילוב של 
פרסומות בתחילה, במהלך ובסיום כל 

 תוכן מדיה.

לעניין אינטגרציה עם    28
 2.13, סעיפים MAMמערכת 

, התאגיד ממליץ 2.24 -ו
 לעיין בקישורית הבאה.

http://www.vizrt.com/products/viz_one/  

 

 –מסמך ג  29

מפרט 

השירותים 

המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם מה הכוונה  2.5.1
בסעיף זה. כמו כן, אנא 

מהי רמת  הבהרתכם
האבטחה הנדרשת בין 

 השידורהמקודד לבין שרת 
ניתן שהמקודד ישלח  והאם

ת לשרת השידור או
 public"ציבורי" )באינטרנט 

connection עם הגנה של )
 .שם משתמש וסיסמא

 VPN -מדובר על הגשה ב
TUNNELING  או בסיב ייעודי

מנקודה לנקודה, וזאת גם התצורה 
המועדפת. זהו "צינור" תעבורה 
מאובטח ברמת התשתית. זה לא רק 

. QoSמבטיח הגנה של פריצה אלה גם 
תאגיד השידור מעדיף שלא יישלח 
פאבליש באינטרנט הציבורי עם שם 

 -משתמש וסיסמה לשידור ב
(RTMP)  24/7  אשר משמש כשירות

PRIME לא מספיק יציב., זה 
 

האם ניתן לקבל חלקים    30
 ?Wordמהמכרז בפורמט 

 הבקשה נדחית. 

 

 

 

http://www.vizrt.com/products/viz_one/
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 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 מהמכרז.

במסמך זה בלבד השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש  .3

ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד 

 במסגרת המכרז.

ידו -המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .4

 בכל עמוד.

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


