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  28/2019פומבי מס' מסגרת מכרז 

 עבור תאגיד השידור הישראלי LTO-7לרכישת קלטות 
 

למשרדי  LTO-7בזאת מציעים להגיש הצעה לאספקת קלטות מזמין "( התאגיד)להלן: "תאגיד השידור הישראלי  .1
 מכרז. מסמכי ההתאגיד בתל אביב יפו והכל כמפורט ב

עם , שלוש שנים ממועד חתימת ההסכם ע"י התאגידההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה לתקופה של תקופת  .2
 24של עד  תונוספ ותבתקופאופציה הנתונה לתאגיד לפי שקול דעתו הבלעדי, להאריך את התקופה מעת לעת 

  .חודשים

הסף, המגבלות ושאר התנאים   תנאימציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל במכרז רשאים להשתתף  .3
 התאגידבאתר האינטרנט של והניתנים להורדה  מפורסמיםה ,המלאיםמסמכי המכרז בהמפורטים  והדרישות
 .www.kan.org.ilבכתובת  

זוכים, אשר עם כל אחד מהם יחתום התאגיד הסכם מסגרת. בשלב ביצוע  5המכרז הינו מכרז מסגרת, בו יוכרזו עד  .4
מסמכי כמפורט ב, הכל הזמנה ספציפית של קלטותאספקת בין הזוכים לגבי ההתקשרות, ייערך הליך תיחור 

 .המכרז

באמצעות  בצהריים 12:00בשעה  12.9.19עד ליום לקבלת הבהרות בשאלות ובקשות בכתב לתאגיד ניתן לפנות  .5
אין התאגיד מתחייב לענות על שאלות  .ayelete@kan.org.il  כתובתלרכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני 

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

ה' בין -בין הימים א' מודיעיןב 44צלע ההר של התאגיד המצויה ברחוב יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה .6
הצעות שתוגשנה לאחר מועד . בצהריים 0012: שעהב 22.9.19מיום עד לא יאוחר ובכל יום  17:00 - 09:00השעות 

 .הידונתלא ו נהפסלתזה 

המכרז ו/או תנאי , לעדכן את מועדי שהיא סיבה מכל זה מכרז לבטל, דעתו שיקול פי-על, רשאי יהיה התאגיד .7
 . האינטרנט הנ"ל לעקוב באופן שוטף אחר הודעות שיפורסמו באתר ובאחריות המשתתפים

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

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