
 
 
 
 

 2019אוקטובר  10
 "א תשרי תש"פי

 
 מדרוג  מדידה אחודה ובעניין  (RFIלקבלת מידע ) פנייה מוקדמת

 כאן -תאגיד השידור הישראלי עבור 
 

 

בהתאם  ,בבקשה לקבלת מידעלספקים  פונה בזאת ,"(תאגידה)להלן: " כאן -תאגיד השידור הישראלי 
 םתכנישל , מדידה אחודה ומדרוגבעניין שירותי  ,1993-תשנ"גהתקנות חובת המכרזים, א ל14לתקנה 

 . "(פנייהה")להלן:  ודיגיטל , רדיוטלוויזיההמופצים ב

 

 הגדרות

קטע וידיאו או  ,אספקת נתון צפייה מאוחד, המחבר את נתוני הצפייה עבור כל תוכנית -" מדידה אחודה"
 .והפלטפורמות אודיו ששודר בכל סוגי המסכים

רדיו תאגיד בקרב אוכלוסיית ישראל בפלטפורמות טלוויזיה, המדידת החשיפה לה זוכים תכני   -" מדרוג"
 .ודיגיטל

 

  מטרת הפניה לקבלת מידע

על מנת  .בדיגיטלוזיה יוידיאו ואודיו בטלוו נימייצר, מפיץ ומשדר תכהגוף מדיה גדול בישראל  הינותאגיד ה
נדרשת מערכת , מעניק לציבורהוא השירות אותו את יוכל לפעול באופן מיטבי, לחקור את ביצועיו ו התאגידש

 .צריכה באופן אחידהוניתוח של נתוני  אחודה המאפשרת מדידה

  .ודיגיטל , רדיושל תכני הטלוויזיה , כאמור,ע מדידה אחודהוציבהתקשרות לצורך שוקל תאגיד על כן, ה

ביצוע ב"( המשתתפיםהמתמחים )להלן: "בעלי ניסיון ו מספקיםמוקדם הינה לקבל מידע  פנייה זומטרת 
הטכנולוגיה הנדרשת לכך ואופן בניית וניהול פאנל  לרבותאת צרכי התאגיד,  מתמדידה אחודה אשר תוא

 .תאגידסייע לכל מידע שעשוי לדעת המשתתף ל וכן צרכני מדיה

. ההשתתפות בהליך זה כפופה למכלול זו איננה מהווה מכרז, אלא פנייה מוקדמת לקבלת מידע פנייה
 התנאים ותיעשה תוך מילוי כל הפרטים הנקובים להלן, על ידי המשתתפים.

 

 המידע המבוקש

קבלת לאסטרטגיה בנוגע בגיבוש  תאגידהמשתתפים מתבקשים להציג מידע הנמצא ברשותם ושיכול לסייע ל
 . השידורדיגיטל בכל סוגי המסכים ופלטפורמות ו , רדיוטלוויזיהומדידה אחודה של שידורי שירותי מדרוג 

פרויקטים על כל משתתף, לפרט בפנייתו, את הניסיון הרלבנטי שלו בתחום המתואר, לרבות תיאור 
 .נטיים בתחום המדידה האחודהוורל

תוך התייחסות  ,מי מהבאים, יפרט גם בנוגע אליו במסגרת פנייתונוגע לבידע או ממשתתף שיש לו ניסיון 
 :לגביהםוניסיון שצבר  , הארותלתובנות

מדידה של צריכת מדיה בקרב פאנל מייצג של צופים, נדרשת התייחסות למבנה הסטטיסטי של  .1
 ;הפאנל, אופן ניהול הפאנל והטכנולוגיות המשמשות למדידה

   
מכלל הצופים בפלטפורמות ההפצה השונות שמשמשות  הצפייהנתוני נתוני הפאנל ביחד עם שילוב  .2

 נתוני צפיה. כיום התאגיד מקבל לגביהן את התאגיד ואשר 
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ואשר  אלו המשתתפים רשאים גם להציע פתרונות או שירותים דומים שאינם תואמים לשירותים
  .בל את הנתונים המבוקשים על ידוהמשתתפים סבורים כי יש בהם בכדי לסייע לתאגיד לק

 

  משתתפיםפגישה עם 

התאגיד שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם משתתפים אשר ימצא כי נדרשת פגישת הרחבה בנוגע למידע 
 31עד  30 אביב, בין התאריכים  -, תל 6במשרדי התאגיד, בכתובת קרמינצקי  פגישות אלו יערכו שהעבירו.

 .2019באוקטובר 

במסגרת הפגישה יתבקשו המציעים להתייחס לפתרון הטכנולוגי המוצע על ידם, לאופן בניית וניהול פאנל 
וכן לכל מידע אחר העשוי להיות  לשילוב המידע מהפאנל יחד עם נתונים מפלטפורמות הפצה נוספות הצופים

 רכשו במדידה אחודה והניסיון ש יםינטווישאלו על פרויקטים רל המשתתפיםבין היתר רלוונטי לתאגיד 
 .מהשנים האחרונות

 

 לקבלת מידע  פנייהתנאים כלליים להשתתפות ב

ואינה מהווה  דבדיקת היתכנות וכדאיות בלבלנועדה לקבלת מידע ו פנייהלמען הסר ספק, מובהר כי ה .1
ואין היא בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת  ,הזמנה או הצעה להתקשרות חוזית כלשהי

 לבין מי מהמשתתפים. תאגידמשפטית אחרת בין ה םהתקשרות או מערכת יחסי

לביצוע הפרויקט או לפרסום  ,בין היתרלרבות  ,בכל עניין שהוא תאגידהזו כדי לחייב את  פנייהאין ב .2
שומר אף  תאגידוה ואו כל חלק ממנהפרויקט ה אל מי מהמשתתפים בבקשה לביצוע ימכרז או לפני

מבלי וכן לבצע את הפרויקט באופן עצמאי,  ,הבלעדי ואת הזכות לבטל הליך זה על פי שיקול דעת ולעצמ
 שתהא למי מהמשתתפים כל זכות לטענה כזו או אחרת, בגין כך.

שייערך על ידי  ,שתתפות בהליך זה לא תהווה יתרון או העדפה כלשהי בכל הליך מכרז או אחרה .3
ועדה לקבלת מידע . הפנייה נ, ככל שייערךכמפורט לעילומדידה  שירותי מדרוגבקשר עם  תאגידה

 .בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים ואת המשך פעולותי תאגידשקול הי כך בלבד ובעקבות

, יהיו על חשבון ובאחריות המשתתף בלבד, המענה לפנייה זויובהר, כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת  .4
מענה הגשת הלבקשר להכנת או  ,לא יהיה זכאי להחזר או לפיצוי כספי או אחרמשתתף ובשום מקרה 

מידע ההגשה של באו הכנה ביות הכרוכות באיסוף, שא בהוצאות כספייחויב ולא ילא  תאגידהוזו  לפנייה
 .בכל פעולה אחרת הקשורה להליך זהאו מבוקש ה

בעל פה הא רשאי לפנות אל המשתתפים, כולם או חלקם, יבחן את המידע שיתקבל ולצורך כך י תאגידה .5
, וכן לקבלת כל מידע ביחס למידע שיימסר על ידם במסגרת הליך זה הבהרות תבבקשה לקבלאו בכתב, ו/

פגישות באמצעות באמצעות ביקורים בעסקי המשתתפים ולרבות , לרבות נוסף ככל שיידרש ומכל סוג
 סיונםיואת נ את יכולותיהם ,המענה שניתן על ידםבמסגרתה יתבקשו המשתתפים להציג את או מצגת 

 .מענהבקשר ל

א רשאי לכלול את ווה ובמידע כראות עיני תאגידעשה הידע הנדרש במסגרת הליך זה, לת המילאחר קב .6
ולמשתתפים לא תעמוד כל  , ככל שייערכו,או בכל הליך אחר והמידע בהליכים מכרזיים שייערכו על יד

 .בעניין זה תאגידטענה כנגד ה

ילו פירות הניבה בקשה זו, מתחייב לבחון את כל החומר שיוגש, או להודיע למשתתפים א ונאינ תאגידה .7
 אם בכלל, ומה היו תוצאותיה.

משתתף שיבחר לענות וללא תמורה לפנייה זו היה רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר במענה י תאגידה .8
מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, לרבות בעניין קניין רוחני או תביעה או דרישה מאת  ,לפנייה זו

 ה זו.ילפני המענהסיפק במסגרת  הואמידע, כולו או חלקו, ששימוש בבגין  ,ואו מאת מי מטעמ תאגידה
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 ככל שהמידע שיימסר במסגרת הליך זה, כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או סוד מקצועי של .9
 המשתתף, עליו לציין זאת במפורש, תוך ציון החלק החסוי.

 

משתתף, המגיש מידע במענה לפנייה זו, מתחייב בכך שבמסגרת המידע שהגיש או כל שימוש שייעשה בו  .10
כאמור לעיל, לא תיפגענה זכויות, לרבות זכויות יוצרים או סוד מסחרי של צד שלישי. המשתתף לבדו 

או תביעה שמקורה בטענה כי במסגרת השימוש במידע שהוגש, הופרו יישא בכל אחריות לכל דרישה 
ידרש לשלם או ימיד עם הצגת דרישה בגין כל סכום ש תאגידזכויות צד שלישי כאמור, והוא ישפה את ה

 יתבע לשלם, מחמת תביעה או דרישה כאמור לעיל, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. יש

 ולשנות או להוסיף תנאים ודרישות והכל לפי שיקול דעת היה רשאיי תאגידאם יתקיים מכרז בעתיד, ה .11
שתתף בהליכי המכרז, ככל שיתקיימו אלה, בחר להיומי מהמשתתפים אשר י והבלעדי ובהתאם לצרכי

 .ולהגיש את כל המסמכים שיידרשו במכרז מכרזיידרש לעמוד בכל התנאים שייקבעו ב

, ככל שיועבר, ה זויבמסגרת פני למשתתפיםמהתאגיד  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מסמך שיועבר .12
 יה זו.יואין לעשות בו כל שימוש אלא לצורך המענה על פנ תאגידשל ה והינו קניינ

 

 אופן מסירת המידע 

מסמך בשירותים המבוקשים המידע כאמור בפנייה זו, בהתייחס לל המשתתפים לפרט ככל הניתן, את ע .13
ם , ככל שקיישירותים המפורטים או בשירותים דומיםבתתף וניסיונו את כישורי המשוכן לפרט , פנייה זו

פאנל את משך הזמן הנדרש להקמת  ,לשירותים הנדרשיםח האדם הנדרש ו, את היקף כניסיון קודם
וכן כל מידע שיש בו כדי לסייע בהתאם לנדרש במפרט השירותים, ועד לתחילת הפקת דו"חות משתתפים 

 .תאגידל

כשהוא מלא בדבר פרטי המשתתף, פנייה זו, ל' אעל המשתתפים לצרף למענה שיוגש על ידם, את נספח  .14
  .כנדרש

 16:00עד השעה  2019באוקטובר  27המידע יש להגיש לא יאוחר מיום  פנייה לבקשתאת המענה ל .15

 בנדון המייל אישור בדבר קבלת הדוא"ל יישלח במייל חוזר. .layelete@kan.org.i באמצעות הדוא"ל

 ."מדרוגמדידה אחודה ו( בעניין RFIלקבלת מידע )מוקדמת  פנייהיירשם: "מענה ל
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 'אנספח 
 

 משתתףפרטי ה
 

 לכבוד
  כאן -תאגיד השידור הישראלי 

 
 שלום רב, 

 
 דרוג  דידה אחודה ומ( בעניין מRFIפנייה מוקדמת לקבלת מידע )הנדון: 

 כאן -עבור תאגיד השידור הישראלי 
 
 

לקבלת מידע ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר  פנייהאנו הח"מ מצהירים כי קיבלנו את מסמכי ה
 :לפי פרטינו כמפורט להלןהאמורה  הפנייה

 
 מלא ומדויק(: )נא לציין שם המשתתף שם

______________________________________________ 
 

: ת או עמותהמס' תעודת זהות או מספר חברה או שותפו
____________________________________ 

 
כתובת מלאה ומיקוד: 
____________________________________________________________ 

 
: טלפון

_______________________________________________________________________ 
 

דואר אלקטרוני: 
________________________________________________________________ 

 
-נייד:  פוןטל

____________________________________________________________________ 
 

-אתר אינטרנט: 
__________________________________________________________________ 

 
 ________________________________ישירים(: ____________ , ומיילטלפוןשם, איש הקשר )

 
תפקיד איש הקשר: 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

  ______________  _______  _____________ 
 חותמת וחתימה    תאריך     שם ותפקיד החותם 
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