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 "ה טבת תשפ"ג כ

 

 ן דבעי אלכל מ

 

  (29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה הנדון: 

 "א.נ. מולטיקס בע"מ  "עם התקשרות  1993- לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

להתקשר   .1 הישראלי  השידור  תאגיד  כוונת  בדבר  הודעה  בזאת  מולטיקס    "עם  מפורסמת  א.נ. 

 " )להלן: "הספק"(.  בע"מ

 

למועד   .2 הנכון  הדברים  מצב  לפי  המקצועי,  הגורם  של  ידיעתו  למיטב  המצ"ב,  הדעת  חוות  לפי 

 הודעה זו, הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון. 

 
  ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת:   אדם הסבור כי קיים .3

ayelete@kan.org.il,    יאוחר מיום ולהודיע כי קיים ספק    בלילה,   24:00בשעה    12.2.2023לא 

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו.  םאחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאי

 (.  2א)א()  3יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור, לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה  

 
 

 

 בכבוד רב,  

 איילת אלינסון  

 ועדת המכרזים רכזת  
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 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג( 29)  3ולתקנה ()א( 1א)א()3וות דעת בהתאם לתקנה ח

 

 א.נ. מולטיקס בע"מ  : שם הספק

 

 פתרונות טכנולוגיים לתחום המדיה הדיגיטאלית  :מהות השירותים

 

 חודשים נוספים   12-+ אופציה ל  חודשים 12: תקופת ההתקשרות

 

 82,000₪סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ: 

 

לצורך הצגת    דינמי בארבע רשתות רדיו  RDSקבלת מענה ליישום  :  מאפיינים של השירותים הנדרשים

ותפיץ באמצעות    עבור התאגיד את השירות המבוקש, בהתאמה לצרכי התאגיד בהחברה תפתח  מידע.  

 הרדיו.   רשתות  תצמוד לכל משדר מארבע שרת מרכזי שלה את התוכן להצגה לרשת מחוללים שיוצבו ב

 

יחיד ספק  החברה  של  להיותה  ונימוקים  הטכנולוגיות    :  סיבות  היכולות  לגבי  הח"מ  שערך  מבירור 

את   התאגיד  בעבור  לבצע  שמסוגל  היחיד  הוא  הספק  שרק  נמצא  הרדיו,  בעבור  לתאגיד  הנדרשות 

ביישום   הנדרשים  מומחים  RDSהשירותים  ועם  בישראל  רדיו  רשתות  מול  בדיקה  כללו  הבירורים    .

המכירים את התחום. ונמצא שהספק הוא היחיד שגם מבצע בפועל את השירותים בישראל בעבור תחנות  

 רדיו אזוריות אחרות.    

 

היחיד   כספק  בע"מ  מולטיקס  א.נ.  בספק  להכיר  מבוקש  בפועל  הדברים  למצב  בהתאם  האמור,  לאור 

 מתואר לעיל. את השירותים כ עניק לתאגיד בישראלהמסוגל לה

 

 בכבוד רב,   

 

 יובל קלר                                                                                                                            

                                                                                       מנהל מערך המשדרים והתמסורות                  

 


