
 תאגיד השידור הישראלי

לאספקה והתקנה של מסכים  16/2019מכרז פומבי מס' 
 מבוססי לד ומערכת ניהול מדיה עבור תאגיד השידור הישראלי

לאספקה והתקנה פונה לקבלת הצעות  "(התאגיד" -)להלן  תאגיד השידור הישראלי .1
 כמפורטוהכל של מסכים מבוססי לד ומערכת ניהול מדיה לאתר התאגיד בירושלים 

 מכרז לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.מסמכי הב

הזוכה במכרז יידרש לספק את הרכיבים המפורטים במפרט הטכני כשהם תקינים  .2
עד לא ופועלים ולבצע את השירותים הנלווים לשביעות רצונו המלא של התאגיד 

מכרז זה יובהר כי ביצוע השירותים נושא . ימים מיום חתימת ההסכם 45-יאוחר מ
הוא דחוף ביותר והשלמת ביצוע השירותים לשביעות רצונו המלא של התאגיד 

 בהתאם ללוח הזמנים כאמור, הינה תנאי מהותי במכרז.

התנאים  בכלמציעים העומדים במועד הגשת ההצעה במכרז רשאים להשתתף  .3
 המפורטים להלן: 

 
בישראל, המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין  3.1

 שאינו תאגיד רשום.
 

המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  3.2
 .1976-התשל"ו

 
ידי יצרן הרכיבים המוצעים -למציע מעבדת שירות פעילה המורשית על 3.3

 בהצעתו במכרז.

 
מבוססי לד בשטח  םהמציע בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנה של מסכי 3.4

בשלוש השנים שקדמו למועד  לקוחות 2בסך הכל עבור לפחות  ר"מ 50של  
 האחרון להגשת הצעות במכרז.

 
בכתובת   התאגידבאתר האינטרנט של  המלאים מפורסמיםמסמכי המכרז  .4

www.kan.org.il. 

 
בצהריים  12:00בשעה  9.5.2019עד ליום בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות  .5

 כתובתלרכזת ועדת המכרזים, בבאמצעות משלוח דואר אלקטרוני 

ayelete@kan.org.il .  אין התאגיד מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד
זה. שאלות ההבהרה ותשובות התאגיד, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, 

 ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת הנ"ל. יועלו במרוכז,

 

 44של התאגיד המצויה ברחוב צלע ההר יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה .6
 עד לא יאוחר מיוםובכל יום  17:00 - 09:00ה' בין השעות -במודיעין בין הימים א'

 .הידונתלא ו נהפסלתהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה  12:00 שעהב 19.5.2019

 

 .שהיא סיבה מכל זה מכרז לבטל, דעתו שיקול פי-על, רשאי יהיה התאגיד .7
 

מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה  .8
של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי 

 מובהר, כי חוסר לא ייחשב סתירה. המכרז יגבר.
 

  מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .9
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