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י' סיון תשפ"ב

לכל מאן דבעי

הנדון :הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(()1א) ולתקנה )29( 3
לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-התקשרות עם "אם.אקס.וואן בע"מ (")MX1

 .1מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר עם חברת "אם.אקס.וואן
בע"מ (( ")MX1להלן" :הספק").
 .2לפי חוות הדעת המצ"ב ,למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי ,לפי מצב הדברים הנכון למועד
הודעה זו ,הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.
 .3אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת:
 ,ayelete@kan.org.ilלא יאוחר מיום  24.6.2022בשעה  12:00בצהריים ,ולהודיע כי קיים ספק
אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל ,בצירוף פרטיו המלאים ,פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו.
יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור ,לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה  3א(א)(.)2

בכבוד רב,
איילת אלינסון
רכזת ועדת המכרזים

חוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(()1א) ולתקנה  )29(3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993-

שם הספק :חברת אמ .אקס .וואן בע"מ ( )MX1ח.פ510896293 .
תקופת ההתקשרות :עד סוף שנת 2022
השירות  /העבודה הנדרשת :מתן שירותי חדר שידור  4Kעבור שידורי המונדיאל.
נדרש להקים חדר שידור לטובת יצירת רשימת ניגון ( )PLAYLISTעבור ערוץ השידור הייעודי ב4K-
שיפתח בתקופת המונדיאל .השירות כולל אספקת הציוד הנדרש לצורך קבלת תמסורת  ,4Kיצירה ותפעול
של חדר שידור  24/7במשך חודש וחצי ,יצירת פלטפורמה להפצת שידורים ,הקלטת השידורים לטובת
הדורות הבאים ,הפקת דוחות ע"פ דרישת התאגיד ,יכולות לשידור פרומואים ופרסומות ועוד יכולות
טכניות שונות.
סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד :חברת  MX1מבוססת בישראל ומספקת שרותי חדר
שידור לערוצי טלוויזיה ורדיו בכל העולם על בסיס קבוע ומזדמן.
החברה מחזיקה באופן קבוע מכשור ותשתיות אשר עונים לדרישות הטכניות שהעמיד התאגיד ובנוסף
מחזיקה החברה את מצבת כוח האדם המקצועית הדרושה לתפעול אירוע בסדר הגודל הנדרש ,למיטב
ידיעתנו אין גורם נוסף בעל הידע ,הניסיון והציוד לספק שירות זה נכון לכתיבת חוות דעת זו.

לאור הנימוקים שלעיל ,מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.

בכבוד רב,
דישון בילגורי
ראש אגף טכני בחטיבת ההנדסה

