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 תאגיד השידור הישראלי
 31/2018מכרז פומבי מס' 
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, ואירועים למופעים אבטחה שירותי במתן המתמחים למציעים בזאת פונה"( המזמין)" הישראלי השידור תאגיד
כמפורט בהזמנה  והכל, שתתקיים בישראל, 2019אירוויזיון תחרות ל אבטחה שירותי למתן הצעות לקבל בבקשה

שהתפרסמה באתר האינטרנט של המזמין  ,2019במסגרת אירועי אירוויזיון  אבטחהשירותי  למתןהצעות  הציעל
 (."ההזמנה" -ו "השירותים"המפורט להלן )בהתאמה: 

 .השירותים למתן הצעה להגיש רשאים, בהזמנה המפורטים הסף בתנאי העומדים, מציעים

, המזמיןבמשרדי המציע להגיש את הצעתו, בהתאם למפורט בהזמנה, במעטפה סגורה לתיבת המכרזים המצויה  על
לאירועי  אבטחהשירותי  - 31/2018ושעליה יירשם "מכרז מספר , , מודיעין )קומת כניסה(44לע ההר רחוב צב

 . ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות (15:00ד ע 9:00"; וזאת בימי עבודה )בין השעות 2019אירוויזיון 

 . אין לשלוח את המעטפה בדואר. 13:00בשעה  2.1.2019האחרון להגשת הצעות הוא עד לא יאוחר מיום  המועד

 בכתובת: המזמיןמאתר האינטרנט של (, "מסמכי המכרז"המפורטים בהזמנה )ניתן להוריד את מסמכי המכרז 

https://www.kan.org.il " עדכונים ו/או שינויים ו/או הבהרות  "(.והתקשרויות"/"מכרזים שימושי מידע)תחת לשונית
בכל שלבי ההליך יפורסמו, על פי שיקולו דעתו הבלעדי של המזמין, באתר האינטרנט של המזמין. על המציע חלה 

 המכרז מסמכי להוראות בהתאם מוגשת להיות הצעה כל עלפן שוטף בדבר השינויים האמורים. החובה להתעדכן באו
בנפרד , יימסר הכלול במסמכי המכרז מפרט השירותים .אלה הוראות לפי לצרפם שיש המסמכים כל אליה ויצורפו

 סודיות. התחייבות לשמירה על, בכפוף לחתימה על הצהרה ומודיעין, 44 ההר צלע שברחובלמציעים, במשרדי המזמין, 

על כל הצעה להיות מוגשת בהתאם להוראות במסמכי המכרז ויצורפו אליה כל המסמכים שיש לצרפם לפי הוראות 
 אלה.

 במסמכי האמור ובין זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה ובכל המכרז למסמכי כפופה הצעות להציע זו פנייה
 .המכרז במסמכי האמור יגבר, המכרז

, וזאת עד לא ayelete@kan.org.il לרכזת ועדת המכרזים, הגב' איילת אלינסון, במייל: להפנות שאלות הבהרה  ניתן
 מתחייב אינו המזמין כי יובהר. תענינה לא זה מועד לאחר שיגיעו הבהרה שאלות. 15:00בשעה  26.12.2018יאוחר מיום 

 .בכתב ניתנו אם רק, תחייבנה ההבהרה לשאלות תשובות. הבהרה שאלת לכל להשיב

 אינם מתחייבים לקבל הצעה כלשהי. המזמיןהמכרזים ו/או  ועדת

 יש לקרוא את ההזמנה דלעיל גם בלשון נקבה ו/או בלשון רבים, הכול לפי הקשר הדברים.

 

  
 ועדת המכרזים                

  תאגיד השידור הישראלי
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