
 תאגיד השידור הישראלי

 

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן  – 16/2018מכרז מס' 

 CDNלשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

 

שינוי תנאי הסף הקבועים הרינו להודיעכם על  1.8.2018 ביום בהמשך להודעה לעיתון שפורסמה

 : , כמפורט להלןלמסמכי המכרז 7.6 -ו 7.4בסעיף 

 להלן:דכ יעודכן 7.4סעיף נוסח 

או לחלופין, בכל אחת   2017, 2016, 2015מציע אשר מחזור ההכנסות שלו בכל אחת מהשנים  7.4

הפצת שידורי מדיה דיגיטליים, הטמעה וניהול תחום מ, 2016, 2015, 2014מהשנים 

₪( )מיליון ₪  1,000,000עומד על לפחות ( CDNמערכות שידור לאינטרנט )מערכות 

 .לשנה ללא מע"מ

 

 ישונה כדלהלן:  7.6סעיף נוסח 

בהפצת מדיה דיגיטלית בישראל  2018 – 2015בין השנים  הינו בעל ניסיון קודםמציע ה 7.6

 10,000גופים שונים לפחות, שבמסגרתה בוצעו  2על גבי רשת האינטרנט, עבור 

 לפחות לכל גוף.( Concurrent Connections)בו זמנית משתמשים התחברויות 

 

בעצמו ו/או דהיינו, סיפק את השירותים האמורים  –" בסעיף זה ניסיון קודםלעניין "

ובלבד שהמציע היה הקבלן הראשי והגורם שעמו נעשתה  באמצעות קבלן משנה מטעמו,

 ההתקשרות עם מזמין העבודה.

 

 שינויכל יתר תנאי המכרז נותרים בעינם, ללא כל  .1
 

מסמכי המכרז המלאים מתפרסמים באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת   .2
www.kan.org.il. 

באמצעות  בצהריים 12:00בשעה  16.8.2018עד ליום בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות  .3
 . ayelete@kan.org.il  כתובתלרכזת ועדת המכרזים, במשלוח דואר אלקטרוני 

 

בין , במודיעין 44של התאגיד המצויה ברחוב צלע ההר יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה .4
 12:00 שעהב 30.8.2018 עד לא יאוחר מיוםבכל יום ו 17:00 - 09:00ה' בין השעות -הימים א'
 .הידונתלא ו נהפסלתהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה  בצהריים.

 

את הזכות לבטל את בין היתר,  ולעצמ התאגיד שומרולקבוע במסמכי המכרז, בכפוף לכל דין  .5
 ו/או שלא לבחור בכל הצעה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי המכרז

 

מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה  .6
מובהר, כי  במסמכי המכרז יגבר.בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור 

 חוסר לא ייחשב סתירה.

 

 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .7
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