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 תאגיד השידור הישראלי

 לשולחן ניתוב וידאו 22/2018מכרז פומבי מס' 
 
 

 mixer visionלהגיש הצעות לשולחן ניתוב ווידאו  למציעיםבזאת פונה "( המזמין)" תאגיד השידור הישראלי

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לרבות במפרט הטכני. 

 תנאי סף: 

 בכל התנאים המפורטים להלן:  ותמציעים העומדים במועד הגשת ההצעבמכרז רשאים להשתתף 

 
  .בישראלכדין הרשום הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה המציע הינו תאגיד  .1.1

 
 –המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1.2

1976: 
להוראות     אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם 1.2.1

 . 1975 –פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 
   

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו  1.2.2
ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

- 1975. 
 

המציע הינו משווק מורשה או מפיץ מורשה שהינו בעל אישור מטעם יצרן הציוד לשווק  .1.3
 את המוצר בישראל. 

 
כל וצע על ידו מכיל במועד האחרון להגשת ההצעות את מציע אשר שולחן הניתוב המ .1.4

 הבאות: התכונות הטכניות

Working format HD 3G 
Minimum of 24 Video Inputs 
Minimum of 10 Video Outputs  
Minimum 2 ME's with 4 keyers each 
Chromakey on at least two keyers 
Minimum 1 DVE 
 Minimum Clip Store size: 1000 frames in HD 1080i 
Compatibility with Vizrt Studio Control Software  
Integrated Multi Viewer: 
Minimum Two heads 
At least 16 sources per head 
Tally and UMD's 
SDI output for MV 
Control Panel: 
Minimum of 2 ME's with at least 3 buses on each ME 
Minimum of 22 buttons on each bus direct (without shift) 
Macro capabilities 
The offered product may not be one for which the vendor has declared end of life 
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מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הוא ובעל הזיקה אליו, לא  .1.5
עבירות בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  2-ביותר מהורשעו 

, 1911-, ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה  -עבירות כאמור  2-ואם הורשעו ביותר מ

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 1991-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9עיף מציע אשר הוראות ס .1.6
לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא  9אינן חלות עליו, או לחילופין, שהוראות סעיף 

עובדים לפחות, נכון למועד האחרון להגשת  100מקיים אותן, ובמידה שהוא מעסיק 
הל הכללי של משרד העבודה ההצעות, מצהיר ומתחייב המציע גם כדלקמן: כי יפנה למנ

לחוק שוויון  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
כי פנה בעבר  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, או לחילופין –זכויות ובמידת הצורך 

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 
לחוק שוויון זכויות בהתאם לסעיף זה, קיבל ממנו הנחיות בעניין  9יף חובותיו לפי סע

 .ופעל ליישומן

 

 
 .www.kan.org.ilבכתובת   התאגידמתפרסמים באתר האינטרנט של המלאים מסמכי המכרז 

באמצעות משלוח דואר  בצהריים, 12:00בשעה  31.10.18עד ליום בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות 
 .ayelete@kan.org.il  לכתובתאלקטרוני 

 
ה' -בין הימים א' ,במודיעין 44של התאגיד המצויה ברחוב צלע ההר יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה
הצעות שתוגשנה  .בצהריים 12:00 שעהב 11.11.2018 לא יאוחר מיוםו ,בכל יום 17:00 - 09:00בין השעות 

 .הידונתלא ו נהפסלתחר מועד זה לא
 

 בהתאם לכל דין ולקבוע במסמכי המכרז בהקשר זה.את הזכות לבטל את המכרז,  ולעצמ התאגיד שומר
 

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

 
בלשון זכר,  מתייחס גם ללשון לרבים, ולהפך. כל האמור גם יחיד, מתייחס במודעה זו בלשון כל האמור 

 הפך.לנקבה, ו
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