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 ' שבט תשפ"אח

 

 ,ן דבעיאלכל מ

 

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

 קומיוניקטיוי בע"מ - VCTחברת  עםהתקשרות  1993- לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

 - CTV"עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 )להלן: "הספק"(.  "קומיוניקטיוי בע"מ

 

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

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

 
 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  28.1.21לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םירוף פרטיו המלאיאחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל, בצ

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

 
 

 

 בכבוד רב, 

 איילת אלינסון 

 ועדת המכרזיםרכזת  
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 1993-המכרזים, התשנ"ג( לתקנות חובת 31) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3וות דעת בהתאם לתקנה ח

 

 )להלן: "הספק"(  512751900קומיוניקטיוי בע"מ מספר חברה  - CTV: שם הספק

  חודשים 18: תקופת ההתקשרות

במחוז דרום, ובמחוז חיפה על גבי מסכי :  פרסום בפריסה ארצית ובכלל זה השירות / העבודה הנדרשת

 חוצות דיגיטליים.

: פרסום נרחב המותאם  באופן מותאם לצרכי התאגיד המשתנים מאפיינים של השירותים הנדרשים

 אשר מאפשר בין היתר את כל המפורט להלן: 

זה פרסום במקומות שונים מגוונים, בכל אחד מהמיקומים האסטרטגיים הייחודיים לספק. בכלל  א.

במחוז הדרום )אשדוד, יבנה, באר שבע, אילת( במחוז חיפה )חיפה, קרית ביאליק( ובאתרים שונים 

הייחודיים רק לספק )חולון, כפר סבא(. בכך התאגיד כגוף ציבורי, יפורסם וייחשף בקרב ציבור רחב 

 ומגוון יותר המצוי במיקומים השונים. 

 –ות בודדות, חצאי ימים, ימים בודדים, או שבועות פרסום למשך תקופות פרסום משתנות כגון: שע ב.

דבר המביא לחסכון בעלויות, לרבות, פרסום ברוטציה יומית משתנה המאפשרת התאמת הפרסום 

 לצרכים הייחודיים והמשתנים של התאגיד ולחסכון במשאבים.

טציה,  תזמון פרסום שמאפשר גמישות מרבית תוך קביעת תמהיל  הייחודי רק לספק, של  מיקום, רו ג.

 וכדומה בכל פרסום. גמישות הנדרשת לאור צרכי התאגיד הייחודיים והמשתנים מפרסום לפרסום. 

הספק הוא היחיד בארץ שיש לו מסכים דיגיטליים  סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד:

בפריסה ארצית, ומסכים הממוקמים במגוון אזורים הייחודיים רק לספק. כמו כן רק ספק זה מאפשר 

גמישות מרבית לפרסום בפרקי זמן משתנים, ברוטציה יומית משתנה גבוהה או נמוכה ובקביעת תמהילי 

 תנים בכל רגע נתון. פרסום ייחודים המותאמים לצרכי התאגיד המש

תן לתאגיד את השירות הכולל יעל כן, למיטב ידיעתי ומהבדיקה שערכתי אין ספקים אחרים שיכולים ל

 את כל המפורט לעיל, כפי שנדרש לתאגיד.

לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לקבוע כי  הספק הוא היחיד שבנסיבות העניין יכול להעניק את 

 השירותים הנדרשים לתאגיד.

 

 בכבוד רב,    

 לירן כהן צמח

  מנהל פרסום  


