
 
 

 
 תאגיד השידור הישראלי

 

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן לשידורי רדיו וטלוויזיה  – 16/2018מכרז מס' 

 CDNבאינטרנט המבוסס על מערכת 

 
 

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן לשידורי  תאגיד השידור פונה לקבלת הצעות  .1
 . במסמכי המכרז למפורטבהתאם  , כל זאתCDNרדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

 
, בהתאם ותנוספ ותלתקופעם אופציה להארכת ההתקשרות , חודשים 12-תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא ל .2

 לקבוע בהסכם.
 

 מציע העומד בעצמו בכל הדרישות המפורטות להלן:רק עות רשאי להגיש הצ .3
 

 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.  .א

 : 1976 –המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ב
 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(  (1
 .1975 -וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל  (2
 .1975 -עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 
מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מפעיל סניף אחד לפחות המצוי פיזית בישראל, שבו  .ג

 .CDN-נציגים טכניים בתחום ה 4מועסקים לפחות 
 .CDN-דהיינו, נציג שהינו בעל ניסיון טכני של שנתיים לפחות בתחום ה –לעניין סעיף  זה "נציג טכני" 

 
מתחום הפצת שידורי מדיה דיגיטליים,   2017, 2016, 2015מציע אשר מחזור ההכנסות שלו בכל אחת מהשנים  .ד

 ללא מע"מ לשנה.₪( )מיליון  1,000,000₪( עומד על לפחות CDNהטמעה וניהול מערכות שידור לאינטרנט )מערכות 
)ספקי שירותי  אינטרנט( לכל הפחות, המורשים לפעול  ISPספקי  5המציע הינו בעל הרשאה להתקנת שרתים, ע"י  .ה

 כדין בישראל. 
בהפצת מדיה דיגיטלית בישראל על גבי רשת האינטרנט, עבור  2018 – 2015המציע הינו בעל ניסיון קודם בין השנים  .ו

( Concurrent Connectionsהתחברויות משתמשים בו זמנית ) 10,000גופים שונים לפחות, שבמסגרתה בוצעו  2
 לפחות לכל גוף.

 )ללא סטטיסטיקה(. mb 100/100ברוחב פס של לפחות  ISP-למציע גישה וחיבור ישירים וסימטריים ל .ז
 לכל הפחות, המצויות פיזית בישראל. (Data Centresחוות שרתים ) 2-מ CDN-המציע מפעיל את שירותי ה .ח
( NOCבמכרז, מרכז בקרת שירות ) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 12המציע מפעיל במשך  .ט

המסוגל לספק מענה טכני טלפוני  CDNבשפה העברית, אשר מקום מושבו הינו בישראל, המאויש על ידי מפעיל 
 ימים בשנה לפחות. 364(, 24/7בזמן אמת, בכל ימות השבוע )

ר, איתור ותיקון תקלות דהיינו, שירותי תמיכה, תחזוקה ופיתוח, לרבות ניטו –"מענה טכני"  –לעניין סעיף זה 
 למערכות, וכיוב'. 

השנים האחרונות בהקמה, הטמעה וניהול פרויקטים בתחום   3-המציע מעסיק מנהל פרויקט שהינו בעל ניסיון ב .י
 .CDN-ה

עבירות  2-מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הוא ומי מבעלי הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר מ .יא
, ובהתאם לחוק 1991-בדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אבהתאם לחוק עו

במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה  -עבירות כאמור  2-, ואם הורשעו ביותר מ1911-שכר מינימום, התשמ"ז
עסקאות גופים  כמשמעותם בחוק -"בעל זיקה" -"הורשע" ו -אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לעניין זה 

  .1976 -ציבוריים, תשל"ו
אינן חלות עליו, או לחילופין,  1991-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9מציע אשר הוראות סעיף  .יב

עובדים לפחות, נכון  100לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן, ובמידה שהוא מעסיק  9שהוראות סעיף 
הגשת ההצעות, מצהיר ומתחייב המציע גם כדלקמן: כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה למועד האחרון ל

לשם  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
רווחה והשירותים כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה ה קבלת הנחיות בקשר ליישומן, או לחילופין

לחוק שוויון זכויות בהתאם לסעיף זה, קיבל ממנו הנחיות בעניין  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 .ופעל ליישומן

 
 
 

 בכל אחד מתנאי הסף המפורטים לעיל כישות משפטית נפרדת.  בעצמויובהר, כי על המציע לעמוד 



 
 

 
 

, אלא אם נאמר במפורש ל תנאי הסף, במועד הגשת ההצעה למכרזלעמוד בכהמציע למען הסר ספק, מובהר, כי על 
 .אחרת

 

 

 .www.kan.org.ilבכתובת   התאגידמתפרסמים באתר האינטרנט של המלאים מסמכי המכרז  .4

באמצעות משלוח דואר אלקטרוני  בצהריים 12:00בשעה  12.8.2018עד ליום בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות  .5
 . ayelete@kan.org.il  כתובתועדת המכרזים, בלרכזת 

 

ה' בין השעות -בין הימים א', במודיעין 44צלע ההר של התאגיד המצויה ברחוב יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה .6
 נהפסלתהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה  בצהריים. 12:00 שעהב 21.8.2018 עד לא יאוחר מיוםבכל יום ו 17:00 - 09:00

 .הידונתלא ו

 

ביותר וכלל לא לדון בהצעות  ואת הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה ל ולעצמ התאגיד שומר .7
 שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 
של סתירה בין האמור במודעה זו  מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה .8

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

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