
 

                                                                     

 

 
 30/2019שלבי מס' -מכרז פומבי דו

 לתאגיד השידור דיבובלמתן שירותי 
 

להפקת הצעות  גישלהמציעים בזאת  ן( מזמי"התאגיד"להלן: ) תאגיד השידור הישראלי .1
, לרבות שירים או סרט דיבוב בעברית לסדרות ילדים הכוללות מספר פרקים בכל סדרה

)להלן:  לצרכיו בהתאם התאגיד מחלקות ליתר דיבוב, וכןולוקליזציה עבור כאן חינוכית, 
 "(, השירותים"

זוכים לשם מתן השירותים. אופן חלוקת השירותים מפורטת  2בכוונת התאגיד לבחור עד  .2
 במסמכי המכרז.

)להלן:  חתימת ההסכםממועד  חודשים 12למשך ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה  .3
התאגיד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות  "(.תקופת ההתקשרות הראשונה"

תקופות נוספות, או חלק מהן, שכל אחת מהן לא תעלה  2 - הראשונה באותם התנאים עד ל
 חודשים 12על 

מתן שירותי דיבוב לעד שלושה פרקים בסדרה הראשונה שתועבר לזוכה  :תקופת ניסיון
 ת ניסיון, כמפורט בהסכם.יהוו תקופ

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעה בכל התנאים  .4
 המפורטים להלן: 

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו  4.1
 תאגיד רשום.

-המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 4.2
1976. 

השנים שקדמו למועד הגשת הצעות למכרז, בדיבוב לעברית  5-המציע בעל ניסיון, ב 4.3
 .סדרות ילדים 3מתוכם לפחות סדרות ילדים או סרטי ילדים,  5של לפחות 

 לעניין תנאי זה:

 דיבוב, שירים ולוקליזציה.  כולל" משמעו: הפקה דיבוב"

דקות לפרק לפחות, ששודרה  7פרקים, באורך של  10" משמעה: לפחות סדרה"
 בערוץ טלוויזיה.

 דקות לכל הפחות, ששודר בערוץ טלוויזיה. 20" משמעו: באורך של סרט"

 50%פי אמות מידה של איכות במשקל של -בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה על .5
 .50%ואמות מידה של מחיר במשקל של 

בצהריים  12:00בשעה  24.10.19עד ליום בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות  .6
 כתובתבהגב' איילת אלינסון לרכזת ועדת המכרזים, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני 

Ayelete@kan.org.il . 
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במודיעין,  44של התאגיד המצויה ברחוב צלע ההר יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה .7

 שעהב 3.11.19 עד לא יאוחר מיוםובכל יום  17:00 - 09:00ה' בין השעות -בין הימים א'
 .הידונתלא ו נהפסלתהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה  .בצהריים 12:00

 .מכרז זה מכל סיבה שהיאפי שיקול דעתו, לבטל -התאגיד יהיה רשאי, על .8

בכתובת   התאגידמתפרסמים באתר האינטרנט של המלאים מסמכי המכרז  .9

www.kan.org.il. 

מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של  .10
 כרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המ

 מובהר, כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .11

 

  
 ועדת המכרזים           

                                                                                       תאגיד השידור הישראלי
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