
 

                                                                      

 

 

 2021אוקטובר  07

 ' חשון תשפ"ב א

 

 , ן דבעיאלכל מ

 

  (31) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה הנדון: 

 "  Gerling & Associates, Inc" עםהתקשרות  1993- לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

להתקשר   .1 הישראלי  השידור  תאגיד  כוונת  בדבר  הודעה  בזאת   & Gerling "עם  מפורסמת 

Associates, Inc."   .)"להלן: "הספק( 

 

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. 

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

ayelete@kan.org.il,  ולהודיע כי קיים ספק    בצהריים,  12:00בשעה    202110.22.  לא יאוחר מיום

, 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-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל (  31)3ולתקנה ()א( 1א)א()3וות דעת בהתאם לתקנה חהנדון: 

 
 

 .Gerling & Associates, Incשם הספק: 

 

 רכש חד פעמיתקופת ההתקשרות: 

 

 לא כולל מע"מ  750,000$ -כ :ההתקשרותסכום 

 
 

 : ים השירות/העבודה הנדרש

 

מרכב   ייעודיבניית  למשאית  משא  המחובר  שידורבתצורת  ,  טלוויזיהל  נידת  ושידורי  הפקות  כן  ו  /רדיו  /ביצוע 

  באמצעות לוין או תמסורות שונות מבוססות דאטה.בחירום הפצת שידורים ל

,  חשמל הנדרשות כגון:  האינטגרליות  כלול את כל המערכות  וי  RACK READYהמרכב נדרש ברמת גימור מסוג  

 הייעודי.  למרכבבאופן ייחודי מותאמות יוצא בזה. על כל המערכות להיות וכמיזוג אוויר 

וני ייעודי הקשור בהפעלת רוציוד אלקטהתקנה כולל כחלק ממנו, אנטנת לווין על גג המרכב יכלול המרכב בנוסף, 

    על כל הכרוך בכך.  האנטנה

 . כמפורט לעיל בלבד"ברזל" אלא מרכב ציוד הפקה  יםכולל םאינהשירותים הנדרשים 

 

 : חוץסיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק 

מרכבי שידור  ואספקת  בתחום בניית    בעולםהינה החברה הגדולה והמובילה    .Gerling & Associates, Inc   ברתח 

שידור ייעודיים  מרכבי    1400-למעלה מכמות של  שנים בהן בנתה במצטבר    30מעל    מוניטין של, ובעלת  ייעודיים

החברה, ל פי הצהרת  . עהחברה  זהו תחום העיסוק העיקרי והבלעדי של.  ובגדלים שונים  יחודיים מסוגים שוניםיו

ים מול ספקים רלוונטי  בנוסף, לאחר בחינה שנערכה.  צפון אמריקהב  יםהשידור הקיימ  ממרכבי  90%-כסיפקה  יא  ה

הנדרש, באיכות הנדרשת, ובלוחות הזמנים הדחופים  נה היחידה המסוגלת לספק את  יעולה שהחברה, המהעולם,  

 .  פי שאלה נדרשים לתאגידכ

שכן,  מדובר בספק חוץ,  ולמיטב ידיעתו של הגורם המקצועי,    עם ספקים בארץ ובחו"ל  בדיקה מקיפהמחקר ולאחר  

 מפעל אשר עוסק בייצור המרכב במתן השירותים הנדרשים לתאגיד.  אין בנמצא בישראל 

כספק חוץ שבנסיבות העניין יכול לספק   Gerling & Associates, Incלאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את  

 את השירותים שאינם בנמצא בישראל.  

  מובהר כי ההתקשרות טעונה קבלת אישורי התאגיד ובכלל זה טעונה אישור תקציבי.

 

 בכבוד רב,  

 דישון בילגורי                           

 מנהל אגף טכני   


