תאגיד השידור הישראלי
מכרז פומבי דו-שלבי מס'  11/2016לקבלת שירותי דיגיטציה לקלטות Beta SP
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תאגיד השידור הישראלי (להלן גם" :התאגיד") ,הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד-
( 2014להלן" :החוק") .מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.
התאגיד מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי דיגיטציה לקלטות  ,Beta SPהכל על פי האפיון המפורט במסמך הגדרת
השירותים למכרז.
ההתקשרות עם הזוכה תחל עם חתימת ההסכם עמו כמפורט במסמכי המכרז ותסתיים  60יום לאחר שיסיים לבצע את הדיגיטציה
בקלטות  Beta SPבכמות המפורטת ,והכל כאמור במכרז.
כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו ,לרכיב האיכות יהא משקל של  ,60%לרכיב המחיר משקל של  ,40%וכן ייערך ריאיון
שמשקלו ברכיב האיכות יהיה .25%
רשאי להגיש הצעות מציע כהגדרתו בסעיף ההגדרות ,העומד בעצמו (אלא אם כן נקבע במפורש אחרת) בכל הדרישות המפורטות
להלן:
 המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל.
 המציע מנהל ספרים כחוק והינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
. 1976
 המציע בעל מחזור כספי  -של  500,000ש"ח בשנה לפחות ,בשנים . 2012-2014
המציע הציג ניסיון בהמרת כמות מינימאלית של  200קלטות  Beta SPבהליך דיגיטציה  ,שאליהם מתייחסת
הצעתו  ,למדיה דיגיטאלית ,במהלך כל אחת מ השנים  2014 , 2013ו . 2015 -
מסמכי המכרז המלאים מתפרסמים באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת  www.ipbc.org.ilתחת לשונית "פרסומי מכרזים".
ניתן לפנות לתאגיד בכתב לקבלת הבהרות עד ליום  14/08/2016באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת .ayalam@ipbc.org.il
את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים של התאגיד המצויה ברחוב קרמנצקי ( 6קומה  )3בין הימים א'-ה' בין
השעות  17:00 - 09:00בכל יום ועד לא יאוחר מיום  25/08/2016בשעה  .13:00הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא
תידונה.
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ,למסור את השירותים למציע שיראה לו ביותר וכלל לא לדון בהצעות שלא
הוגשו לפי הוראות המכרז.
מודגש כי ,הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם .בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור
במסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז יגבר .מובהר ,כי חוסר לא ייחשב סתירה.
מודעה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,והיא מופנית לכל אחד ואחת.

