
 
 

 
 תאגיד השידור הישראלי

 תאגיד השידור הישראלי להקמת מערכות מידוף עבור ארכיון 19/2018מכרז 

 
, להקמת מערכות מידוף עבור ארכיון תאגיד השידור הישראלי הצעות לקבלת פונהתאגיד השידור הישראלי  .1

 . במסמכי המכרז למפורטבהתאם 

 
 הפרויקט מורכב משני חלקים: .2

 
 העברת מערכות המידוף הקיימות בארכיון רשות השידור, והקמתם בארכיון החדש; 2.1
 הקמת מערכות מידוף מודולרי בארכיון החדש. 2.2

 
 .בחירתו לפי, או לשני החלקים לחלק אחד הצעה להגיש רשאי המציע .3

 
בתקופה עם אופציה להארכת ההתקשרות , לתקופת ביצוע העבודותתקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא  .4

 בהתאם לקבוע בהסכם.חודשים,  12 שלא תעלה על, נוספת
 

 התנאים המפורטים להלן:  בכלמציעים העומדים במועד הגשת ההצעה במכרז רשאים להשתתף  .5
 

 תאגיד רשום.המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו  5.1
 

 .1976-, התשל"והמציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 5.2
 

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, שכללו תכנון, הספקה והקמה של מערכת  5-עבודות, ב 5המציע ביצע  5.3
 מטר רץ, בכל עבודה. 1,500מידוף בהיקף של 

 
, 2015ן, הספקה והקמה של מערכות מידוף, בכל אחת מהשנים תכנו₪   1,000,000למציע מחזור כספי של  5.4

 .2017-ו 2016

 

 .www.kan.org.ilבכתובת   התאגידבאתר האינטרנט של  מפורסמיםהמלאים מסמכי המכרז  .6

 
 :מפגש מציעים .7

 
במפגש המציעים בארכיון החדש היא השתתפות   מציעים יתקיים בארכיון החדש ובארכיון הישן.מפגש  7.1

 . חובה לכל המציעים
 

העברת מערכות המידוף הקיימות בארכיון רשות השידור, והקמתם למציעים המבקשים להציע הצעה על  7.2
 .חלה חובה להשתתף במפגש המציעים בארכיון הישן,  בארכיון החדש

 
 

באמצעות משלוח דואר  בצהריים 12:00בשעה  3.9.2018שני עד ליום בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות  .8
אין התאגיד מתחייב לענות על שאלות שיגיעו  .ayelete@kan.org.il  כתובתלרכזת ועדת המכרזים, באלקטרוני 

יועלו במרוכז, . שאלות ההבהרה ותשובות התאגיד, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, לאחר מועד זה
 ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת הנ"ל.

 
ה' בין -בין הימים א' במודיעין 44צלע ההר של התאגיד המצויה ברחוב יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה .9

הצעות שתוגשנה  .צהרייםב 0012: שעהב .201813.9חמישי  עד לא יאוחר מיוםויום בכל  17:00 - 09:00השעות 
 .הידונתלא ו נהפסלתלאחר מועד זה 

 
 .שהיא סיבה מכל זה מכרז לבטל, דעתו שיקול פי-על, רשאי יהיה התאגיד .10

 
האמור מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין  .11

מובהר, כי חוסר לא ייחשב  במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.
 סתירה.

 
 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .12
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