מכרז פומבי מס' 14/2019
לאספקת מסכי וידאו מקצועיים לחדרי
בקרה עבור תאגיד השידור הישראלי

אפריל 2019
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מבוא
1.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן גם  " -התאגיד ") ,הינו תאגיד סטטוטורי
שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד ( 2014 -להלן -
" ה חוק ") .מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק ובדין החל על
תאגידים סטטוטוריים.

1.2

נכון למועד זה ,בהתאם לחוק ,התאגיד משדר בטלוויזיה ,ברדיו וכן מקיים
פעילות בדיגיטל בנושאים שונים ,לרבות בתחומי החדשות ,מוזיקה ,תרבות
וכיוצא באלה.

1.3

התאגיד מזמין בזאת מציעים העו מדים בדרישות הסף שיפורטו בהמשך,
להגיש הצעה לאספקת מסכי וידאו מקצועיים לחדרי בקרה לאתר התאגיד
במודיעין ו/או בירושלים ו הכל כמפורט במכרז זה ונספחיו (להלן -
" השירותים ").

1.4

השירותים והתנאים המבוקשים מפורטים בהסכם השירותים המצורף
למכרז זה כנספח ג' ( להלן  " -ההסכם " ) ובמפרט הטכני המצור ף כנספח ד'
למכרז ( להלן  " -המפרט הטכני ") .

עיקרי השירותים המבוקשים ותקופת ההתקשרות
2.1

אספקה ו התקנה של מסכי וידאו לאתר התאגיד ב מודיעין ו  /או בירושלים
כמפורט במפרט הטכני ,נספח ד' למכרז.

2.2

על המסכים המוצעים לעמוד בכל דרישות המפרט הטכני (נספח ד' ל מכרז).
התאגיד הוא שיקבע האם המסכים המוצעים עומדים בדרישות כאמור
ולמציע לא תהיה כל טענה כלפי התאגיד בעניין זה.

2.3

כמויות המסכים המפורטות במפרט הטכני הינן משוערות ומדובר באומדן
בלבד .הכמויות הסופיות יהיו כמפורט במועד הפקת ההזמנה מטעם
התאגיד לפי שיקול דעתו המוחל ט והבלעדי של התאגיד וכן משיקולי
תקציב .אין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי של התאגיד להזמנת
ה שירותים בכמות כלשהי ו/או בכלל.

2.4

הזוכה במכרז יידרש לספק את המסכים כשה ם תקינים ופועל ים לשביעות
רצונו המלא של התאגיד עד לא יאוחר מ  30 -ימים מיום קבלת ההזמנה
מהתאגיד ו /או במועדים כפי שיידרש לכך על  -ידי התאגיד .

2.5

הזוכה יספק אחריות יצרן למסכים למשך  3שנים .

2.6

ההתקשרות עם הזוכה מכוח מכרז זה היא לתקופה של שנה אחת שבמהלכה
יהא רשאי התאגיד לרכוש את השירותים מהזוכה בכל עת לפי הזמנות
מטעם התאגיד  .לתאגיד  ,ולתאגיד לבד ו ולפי שיקול דעת ו ה מוחלט
והבלעדי ,הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה לתקופ ה או
תקופות נוספות ,שלא תעלנה על שנה אחת נוספת בסך הכל ,באותם תנאים.

3
.3

ל וח זמנים למכרז
3.1

.4

להלן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 28.4.2019בשעה  12:00בצהריים

מועד אחרון לה גשת הצעות

 5.5.2019בשעה  12:00בצהריים

3.2

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים
אחרים המופיעים בגוף המכרז ,יקבעו התאריכים בטבלה.

3.3

התאגיד שומר לעצמו את שיקול ש הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן
המועדים המנויים לעיל ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד
(  ,) www.kan.org.ilכל עוד טרם חלף מועד זה ,ולא תהא למי מהמציעים
כל טענה או דרישה בקשר לכך.

3.4

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד ,לפני
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למוע ד זה ,לגבי דחיות מועדים
ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת
המכרז.

3.5

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום
תשובות הבהרה ועדכונים למכרז ,ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או
עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו ,אף אם
פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

הליך הבהרות
4.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר
אלקטרוני ayelete@kan.org.il :עד למועד הקבוע בסעיף  3.1לעיל.

4.2

הפונים מתבקשי ם להגיש שאלות באמצעות קובץ  , Wordבשפה העברית
בלבד ,תוך הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז ,על נספחיו,
לבין שאלות המתייחסות להסכם ,על נספחיו ובפורמט שלהלן:
מס' סידורי של מסמך
השאלה

.1
.2

מסמכי המכרז
נספח  Xלהסכם

הסעיף במסמכי השאלה
המכרז/
בהסכם /בנספח
השאלה
[אם
מתייחסת
לנספח כלשהו,
יש לצי ין את שם
ואת
הנספח
מספר הסעיף בו .
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4.3

על גבי הפנייה יש לציין " שאלות הבהרה  -מכרז פומבי מס ' 14/2019
לאספקת מסכי וידאו מקצועיים לחדרי בקרה עבור תאגיד השידור
הישראלי " וכן ,יש לציין את שם המציע ,שם איש הקשר מטעמו לצורך
ק בלת תשובה ,מספרי הטלפון שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני.

4.4

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד ,ובכל מקרה יובהר ,כי רק מענה בכתב יחייב את
התאגיד.

4.5

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או
לבצע תיקון כלשהו מסמכי המכרז ,בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או
לבקשת הבהרה ,יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר
האינטרנט של התאגיד (  ) www.kan.org.ilוהמציעים יידרשו לצרף את
המסמך האמור להצעתם ,כשהוא חתום על  -ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז .בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז ,יהיו
תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,לכל דבר
ועניין.

4.6

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה
ועדכונים למכרז זה ,והם מוותרים מראש על כל טע נה בגין הודעה ו/או
עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו,
אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

4.7

יובהר ,כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות
את לוחות הזמנים הקבועים במכרז ,בהודעה שתינתן לפי סעיף  4.5לעיל,
או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

תנאי סף
5.1

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו ,אלא אם כן
נאמר מפורשות אחרת .קיום תנאי הסף בתאגיד קשור ,באורגן של המציע,
בבעל מניות או בכל גורם אחר  ,לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.

5.2

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל
התנאים המפורטים להלן:
5.2.1

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין ,או עוסק מורשה כדין
בישראל ,שאינו תאגיד רשום.

5.2.2

המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים  ,התשל "ו . 1976 -

5.2.3

למציע מחזור כספי מ מכירה של מסכי וידאו מקצועיים בהיקף
של  ₪ 300,000לשנה לפחות בכל אחת מהשנים  2017 , 2016ו -
 . 2018להוכחת העמידה בתנאי סף זה יצרף המציע אישור רו"ח
בנוסח בטופס  4לנספח א' למכרז.

5
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מסמכים שיש לצרף להצעה
6.1

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם ,לרבות הזמנה
זו על נספחיה ומסמכיה ,לרבות ההסכם ,על נספחיו ,כשהם מלאים
וחתומים ובשפה העברית  ,ובכלל אלו:
6.1.1

אם המציע הוא תאגיד  -העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד,
ותעודת/ות שינוי שם ,אם קיימת/ות ,אישור מורשה חתימה
ותדפיס מלא ועדכני מהרשם הרלוונטי .

6.1.2

צילום תעודת עוסק מורשה.

6.1.3

אישור בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על
ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו . 1976 -

6.1.4

אישור בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על
ניכוי מס במקור.

6.1.5

הת חייבויות המציע בקשר להגשת הצעה ב מכרז ,בנוס ח
המצורף כטופס מס'  1לנספח א' למכרז.

6.1.6

תצהיר בהתאם לסעי פים  2ב ו  2 -ב  1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו  , 1976 -בנוסח המצורף כטופס מס'  2לנספח
א' למכרז.

6.1.7

טופס הצעת מחיר  -נספח ב' למכרז .

6.1.8

חוברת מסמכי המכרז ונספחיה כשהם חתומים על  -ידי המציע
בתחתית כל עמוד .בנוסף ,המציע יחתום בעצמו על טיוטת
ההסכם (נספח ג' למכרז) בראשי תיבות בתחתית כל עמוד
(לרבות הנספחים) ,ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בעמוד
האחרון של ההסכם ,והחתימה תהיה מאושרת בידי עו"ד
במקום המיועד לכך בהסכם ;

6.1.9

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת
ו/א ו עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב על  -ידי התאגיד ,ויפורסם
באתר התאגיד.

6.2

אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף  2ב לחוק
חובת המכרזים ,רשאי המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד
כנדרש בחוק זה ,ובהתאם לתנאים המפורטים שם .מודגש בזאת ,כי
בהתאם להורא ות החוק האמור ,יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור,
בעת הגשת ההצעה למכרז ,כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק
בשליטת אישה.

6.3

התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או
הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,התאגיד יהיה
רשאי  -לשיקו ל דעתו הבלעדי  -לדרוש מהמציע השלמה ו/או הבהרה של

6
איזה מהמסמכים ו/או הפרטים האמורים ,לרבות מסמכים ו/או פרטים
הנוגעים לעמידת המציע באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או מסמכים ו/או
פרטים שלא נדרשו מראש.
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הגשת ההצעה
7.1

המציעים יגישו את ההצעה ,על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים
והאישורים הדרושים הנלווים אליה ,בש ני עותקים מודפסים  -מקור
והעתק אחד וכן עותק נוסף סרוק על  -גבי דיסק און קי במעטפה סגורה,
שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע .על המעטפה יש לציין:
" מכרז פומבי מס '  14/2019לאספקת מסכי וידאו מקצועיים לחדרי בקרה
עבור תאגיד השידור הישראלי " .

7.2

ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד ,ברחוב צלע ההר  , 44מודיעין,
בין הימים ראשון עד חמישי ,בין השעות  , 17:00 - 09:00וזאת לא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף
 4.2ל עיל  .הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה
הנקובים לעיל ,לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף.

7.3

יובהר ,כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה,
ותיפתח ,במידת הצורך ,רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה
להחזירה.

7.4

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.

7.5

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז ,וכי הייתה לו
הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את
הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו.
מציע שהגיש הצעה במכ רז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז ,או
כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

7.6

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז ,את היקף
ומאפייני ה שירותים  ,וכן כל נתון ופרט משפטי ,כלכלי ,עסקי או אחר,
הרלוונטי ,לדעתו של המציע ,להליך המכרז  ,לביצוע ה שירותים ולכלל
התחייבויותיו של המציע על  -פי מסמכי המכרז.

7.7

כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו
הקשור בביצוע ה שירותים מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה
על  -ידי המציע.

7.8

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכר וכות ו/או
הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת
ספק ,המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם
כאמור.

7.9

אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים .ההצעה תוגש על  -ידי מציע אחד
ובשמו בלבד ,ללא כל הסכם ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים
אחרים המגישים הצעות למכרז זה .גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי
(הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד) ,היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד
עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים ,לרבות הסכם לגבי שיתוף

7
פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה .התא גיד
י הא רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין
ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה ,כהגדרתם בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968 -
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הצעת המחיר ו התמורה
8.1

המציע ינקוב בהצעת המחיר במחיר לביצוע השירותים ליחידה אחת ביחס
לרכיבים המפורטים שם .

8.2

הצעת המחיר תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות ופעולות
המציע בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד.

8.3

המחירים הינם קבועים וסופיים ולא ישולמו תוספות ו/או הפרשים ו/או
התייקרויות מכל סוג ומין .להסרת ספק מודגש כי לא ישולמו הפרשי
הצמדה.

8.4

התא גיד יהיה רשאי לרכוש מהזוכה רק חלק מהפריטים המוצעים או לא
לרכוש את הפריטים כלל  ,והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי
וכן משיקולי תקציב  .התמורה שתשולם לזוכה תהיה בהתאם למחירי
היחידות בהצעת המחיר .

8.5

את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים ,ללא מס ערך מוסף ,שיחול
כש יעורו ביום התשלום.

8.6

למען הסר ספק ,בכל מקרה ש יתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות
חשבוניות ,י הא התאגיד רשאי לתקנן .הודעה על תיקון הטעות תימסר
למציע.

8.7

יודגש ,כי המחירים שאותם נדרשים המציעים להציע ,כוללים את עלות כל
ה שירותים שיידרשו מבעל ההצעה הזוכה בהתאם למכרז זה ולהסכם ,
לרבות כל עלות או הוצאה הכרוכה בהם ,לרבות מס ישיר או עקיף ,למעט
מע"מ.

8.8

ההצעה תכלול את כל החומרים ואת כל ההוצאות והרווח ,לרבות רישיונות
והיתרים ,מיסים ,מיסי יבוא ,היטלים ,שכר עובדים ,עלויות שינוע /הטסה,
ציוד ,דמי משלוח וכדומה פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז .

8.9

מודגש בזאת במפורש ,כי הצעת המחיר תהיה סופית וכי אי התקיימות של
איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או
תכניותיו  ,לרבות בנוגע להיקף ה שירותים שיוזמנו על  -ידי התאגיד מכוח
המכרז ,לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצ עתו ו/או לכל שינוי אחר
בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

תוקף ההצעה
9.1

ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  ( 4ארבע ה ) חודשים ממועד הגשת ההצעות
למכרז ,אף אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה .זאת ,בין היתר ,למקרה
שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ,או הציג מצג מטעה ,או
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יפר את ההסכם שיחתם עם התאגיד ,או בכל מקרה אחר שזו זכיית הזוכה
במכרז תבוטל .במקרה כאמור ,או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם
הזוכה אל הפועל ,מכל סיבה שהיא במסגרת תקופה זו כאמור ,יהיה
התאגיד רשאי ,אך לא חייב ,ובלי לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי
דין ,להתקש ר עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא.
9.2
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בחירת ההצעה הזוכה
10.1

תחילה יבחן התאגיד את עמידת המציע בתנאי הסף במכרז.

10.2

ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שעמדו בתנאי הסף במכרז היא ההצעה
הכוללת הזולה ביותר והיא ת זכה במכרז ,אלא אם כן יתקיימו נסיבות
מיוחדות שלא לבחור בה .

הצעה מסויגת או מותנית
11.1

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
דר ישות המכרז .התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון
במסמכי המכרז או בתנאיו ,אם ייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז (להלן  " -הסתייגות ").

11.2

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד יהא
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמו ת ממנה ,או לחילופין
לפסול את ההצעה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .בחר התאגיד לקבל הצעה
כאמור ,תודיע על כך למציע בכתב.

11.3

המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות
שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז.

11.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי
להעלות את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות ,כמפורט בסעיף
 4לעיל.

הצעה תכסיסנית
12.1

. 13

התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף
הצעתם לתקופה נוספת ,אחת או יותר ,ובסך הכל לא יותר מ ( 4 -ארבעה)
חודשים נוספים ,והמציעים מתחייבים להאריכה בהתאם.

בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על  -פי דין ,הצעה תכסיסנית או
הצעה הלוקה בסבסוד צולב ,או שיש בה משום חו סר תום לב ,או הצעה
שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי ברור
ומוצק שניתן להסבירו  -תיפסל.

דרישה למידע נוסף או להבהרות
13.1

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע ,בכל שלב של המכרז ,הבהרות
בכתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למצי ע

9
שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על
פני מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
13.2

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר ,המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו
של המציע בתנאי המכרז ,לרבות בתנאי הסף ,וכן לבצע כל פעולה אחרת
הדרושה לבחינת ההצעה.

13.3

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על
הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים ,או כי החלטה
זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכלית ו של
מכרז זה.

13.4

המציע מתחייב להמציא לתאגיד ,מיד עם דרישתו ,כל מידע ו/או אישור
ו/או הבהרה כאמור לעיל.

13.5

בלי לגרוע מכל האמור לעיל:

13.6

. 14

13.5.1

התאגיד יהא רשאי ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש ממציע
לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה
ההון שלו ,מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו ,שיטת
התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו ,וכן
כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו .מציע אשר נמנע
מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד – רשאי
התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

13.5.2

נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר ב משרדי המציע ו/או באתרי
לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא
המכרז ,ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע
לשם קבלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע
מגורמים שלישיים ,לפי שיקול דעתו של התאגיד ,לרבות חוות
דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.

בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו ,מתחייב המציע לעדכן את
התאגיד ,ללא דיחוי ,לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר
לתאגיד ,בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד
פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז ,ואם נקבע,
כבעל ה הצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.

חתימה על הסכם התקשרות
14.1

בתוך  7ימי ם ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך ,מתחייב הזוכה
לחתום על הסכם ההתקשרות ,וזאת כתנאי לחתימת ההסכם על  -ידי
התאגיד ,ולהמציא לתאגיד שלושה העתקים חתומים בצירוף כל המסמכים,
ההתחי יבויות והאיש ורים המפורטים בהסכם .

14.2

למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על  -ידי התאגיד לא
יהא קיים הסכם בר  -תוקף בין הצדדים.
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14.3
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אי עמידה באמור בפרק זה ,תחשב כהפרה של תנאי המכרז .במקרה זה,
תהא ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתה של ההצעה הזוכה
במכרז .כל זאת ,בלי לגרוע מזכותו של התאגיד להיפרע מבעל ההצעה
הזוכה בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.

עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
15.1

בכפוף לתקנה ( 21ה) לתקנות ,כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין
בפרוטוקול וועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם המציעים ,בחוות דעת
מקצועיות שהוכ נו לבקשתה ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת
הזוכה במכרז ,וזאת תוך  30ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת
וועדת המכרזים ,וזאת תוך תיאום מראש עם נציג התאגיד ,ובכפוף
לתשלום בסך של  ₪ 250כולל מע"מ בגין עיון בהצעה הזוכה.

15.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות
מקצועיים (להלן " :חלקים סודיים ") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
למציעים אחרים ,יציין במפורש בהצעתו ,על גבי טופס מס'  4למסמכי
המכרז ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק נוסף של הצעתו ,שבו
החלקים הסודיים מושחרים.

15.3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת
ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

15.4

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

15.5

יודגש  :שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות
המידה המחייבות רשות מינהלית .

15.6

בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר
שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.

הוראות כלליות
16.1

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא
כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

16.2

היררכיה בין המכרז להסכם  -ההסכם המצורף למכרז זה ,על נספחיו,
מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש לראות את המכרז ואת ההסכם
המצורף לו ( על נספחיו) כמסמך אחד ,שחלקיו משלימים זה את זה.

16.3

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,יגבר
הנוסח המטיב עם התאגיד .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.

16.4

ביטויים המופיעים בלשון יחיד  -משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים
המופיעים בלשו ן זכר – משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
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16.5

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד ,והן לא
ישמשו לצרכי פרשנות.

16.6

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על
ההסכם מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתו
המלא והסופי .אם יחל יט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום
על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא ,בקשר לכך ,והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו ,לרבות
לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור ,ולא תחול על התאגיד
כל חובה לתשלום כאמו ר.

16.7

קניין התאגיד במסמכים  -מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,
ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.

16.8

ניגוד עניינים  -בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד
עניינים /בחשש לניגוד עניינים /מראית עין של חשש לניגוד עניינים.
הוראות נוספות לעניי ן ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות.

16.9

סמכות שיפוט  -סמכות השיפוט הבלעדית ,המקומית והייחודית לדון
בתובענה שעילתה מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

רשימת נספחים למכרז :
נספח א '  -חוברת ההצעה הכוללת:
טופס 1
טופס 2
טופס 3
טופס 4

-

התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז .
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ,תשל " ו . 1976 -
הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור .
אישור רו"ח.

נספח ב'  -טופס הצעת מחיר .
נספח ג '  -הסכם ונספחיו .
נספח ד '  -מפרט טכני.
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נס פח א'  -חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי טופס זה ,על נספחיו ,בצירוף כל הנספחים והתצהירים
הנדרשים במסמכי המכרז .
לתשומת לב המציע יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
פרטי המציע

.1

פרטים למילוי

נושא
שם המציע
מספר מזהה
כתובת:

רחוב :

_____________________________________

מספר_____________________________________ :
ישוב:

_____________________________________

מיקוד_____________________________________ :
מספר טלפון
מספר פקס
כתובת דוא"ל

.2

פרטי איש הקשר מטעם המציע
נ ושא
שם איש הקשר
תפקיד
מספר טלפון
מספר טלפון נייד
מספר פקס
כתובת דוא"ל

פרטים למילוי
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טופס מס'  - 1התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז
אני הח"מ ( ...............שם מלא של המציע) מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז
 ,. ...........................לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

.2

הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.

.3

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים
שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

.4

הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז ,על נספחיו ,ואני מצהיר
שהבנתי את דרישות המכרז ותנאיו ,וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.

.5

כל הנ תונים שפורטו בהצעת המציע (להלן  " -ההצעה ") נבדקו על  -ידי ,ואני
מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים.

.6

הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז ,על נספחיהם ,ידועות למציע ומקובלות
עליו ,והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם על נספחיו,
הצעת המציע ועל  -פי דין.

.7

אי תיאום הצעות במכרז:
7.1

המציע ל א ת י אם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו .

7.2

ההצעה מוגשת על  -ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היו בין המציע לבין
מציעים אחרים או מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם ,הבנות ,התייעצות,
קשר או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.

7.3

ההצעה  ,גובשה על  -ידי המציע בתום לב ,ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין
ודברים כלשהו עם משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

7.4

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או
תאגיד אשר מציע או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז ,או
בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

7.5

לא הייתי מעו רב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז.

7.6

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או
נמוכה יותר מהצעת המציע.
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7.7

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל
סוג שהוא.

7.8

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר
בפועל.

.8

הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה ,וכן הגשת הצעת המחיר החתומה,
מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם
המצורף לו ,על נספחיהם ,את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על עדכונים -
אם היו כאלה ,הבין את האמור בהם ,ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

.9

המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות
והאמצעים ,לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על -
פי ההסכם המצורף למכרז ,ונכון למועד הגשת ההצעה ,לא ידוע לי על קיומה של
מניעה כלשהי ,לר בות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי למנוע מהמציע לקיים איזו
מהתחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המציע או על  -פי דין.

. 10

המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על  -פי דין ,ובידיו כל הרישיונות
הנדרשים על  -פי דין.

. 11

המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקור יות בלבד ,במסגרת
הספקת השירותים מושא המכרז ,אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

. 12

המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה -
ובכלל זה צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -החלים על המציע כמעסיק לעניין
הספקת השירותים ,לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים) ,תשנ"א  1991 -ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז , 1987 -
ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ,כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה,
ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

. 13

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצ הירי אמת.

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :

אישור עו"ד
אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב
בפני מר/גב'  .....................המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפ י ת "ז מס'
 ........................ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת
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טופס מס'  - 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ( ...............שם מלא של המציע) מס' תאגיד /עוסק מורשה /ת"ז
 ,............................לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מ תחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן/ת בתפקיד  .....................במציע

.2

הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע .

.3

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים
שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.

הצהרה קיום דיני עב ודה  -הצהרה סעיף  2ב לחוק
.4

עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע ,ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,תשנ"א  1991 -ו/או לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז  , 1987 -ואם הורשעו
ביותר משתי עבירות כאמור  -ע ד למועד האחרון להגשת הצעות ,חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

.5

המונחים " אמצעי שליטה " " ,החזקה " ו  " -שליטה " משמעם :כמשמעותם בחוק
הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א . 1981 -

.6

לענין תצהיר זה " ,בעל זיקה " " ,הורשע " ו" עבירה "  -כמשמעותם בסעיף  2ב לחוק
עסקאות גופים ציבורי ים ,התשל"ו ( 1976 -להלן " :החוק ").

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – הצהרה סעיף  2ב  1לחוק
.7

נכון למועד הגשת ההצעות:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן:
" חוק שוויון זכויות ") לא חלות על המציע.
או
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלו ת על המציע והוא מקיים אותן; וכן ,אם
המציע מעסיק  100עובדים ל פחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן ,אם
התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החבר תיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף  2ב  ) 2 ( 1לחוק ,ונעשתה אתו
התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן .
לצורך סעיף זה " :מעסיק "  -כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות.
המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות על  -פי
מכרז זה (אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז).
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.8

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______ _____________
שם המצהיר

_____________________
חתימה

_____________
תאריך

אישור עו"ד
אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב
בפני מר/גב'  .....................המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפי ת "ז מס'
 ........................ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו /ה
דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת
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טופס מס'  - 3הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור
אני הח"מ  ...............................מס' רישום( ... ........................ :ל הלן " :המציע ")
מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבמקום המתאים (החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות):
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס '  14/2019לאספקת מסכי וידאו
מקצועיים לחדרי בקרה עבור תאגיד השידור הישראלי אינה כוללת פרטים
סודיים.
 הפרטים בהצעתי ה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן
[במקרה של מילוי חלק זה ,יש לצרף עותק נוסף של ה ה צע ה ,שבו החלקים
הסודיים מושחרים ] :
א.

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז  ,המבקש לעיין
במסמכים שונים  ,עיון במסמכים  ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה ( 21ה)
לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  , 1993 -בהתאם לחוק חופש המידע,
התשנ"ח  , 1998 -ובהתאם להלכה הפסוקה.

ב.

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל
לעיון מציעים אחרים ,אם אבחר כזוכה במכרז ,ומוותר בזאת על כל טענה
ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

ג.

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,והנני מוותר מראש
על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

ד.

ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים  ,וכי שיקול הדעת
בדבר היקף זכות העיון של ה מציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר
תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות
מינהלית.

______________________
תאריך

__________________ ______
חתימה  +חותמת (אם נדרש)

אימות חתימה  -מציע יחיד
שכתובתי
,.....................
מ "ר
...........................
עו"ד
הח"מ,
אני
 ,.....................................מאשר בזאת כי ביום  .......................הופיע/ה בפני
במשרדי מר/גב'  .............................נושא/ת ת "ז מס' ...................................
ו חתם/ה על מסמך ז ה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימ ה

_____________
תאריך
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אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד
אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 , ...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימ תו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מס'  - 4אישור רואה חשבון
שם המציע  ......................................... :מס' רישום....................................... :
תאריך :

......................................

המציע מצהיר בזה כלהלן:
" למציע מחזור כספי מ מכירה של מסכ י וידאו מקצועיים בהיקף של  ₪ 300,000לשנה
לפחות בכל אחת מהשנים  2017 , 2016ו . " 2018 -
___________________
חתימת המציע

אישור רו"ח
לבקשת ( ...........................................להלן " :המציע ") וכרואי החשבון שלו ביקרנו
את הצהרת המציע בדבר ה מחזור הכספי השנתי ,בהתאם לדוחות הכספיים האמורים
המבוקרים לשנים  2017 , 2016ו . 2018 -
ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס
על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות
התומכות בסכומים ובמ ידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין
בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות
דעתנו.
לדעתנו  ,בהתבסס על ביקורתנו  ,הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות
את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

ולראיה באתי על החתום:

__________________
תאריך

_____________________________
חתימה וחותמת רו"ח
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נספח ב'  -הצעת מחיר
הנדון :מכרז פומבי מס '  14/2019לאספקת מסכי וידאו
מקצועיים לחדרי בקרה עבור תאגיד השידו ר הישראלי
שם המציע............................... :
מספר מזהה (מס' ת "ז  /מס' עוסק מורשה  /מס' רישום)......... ................. ...... :
כתובת....................................................... :
טלפון........ ................................................ :
שם איש קשר ותפקידו.................................. :
טלפון איש הקשר......................................... :
טלפון נייד איש הקשר.................................. :
כתובת דוא"ל של איש הקשר.................... ............................................ :
אני הח"מ ...................... ,מס' רישום ( .............................להלן " :המציע ") ,לאחר
שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו ,מגיש בזה את הצעת המחיר למכרז ,כדלקמן:
.1

המסך המוצע :
1.1

שם היצרן ודגם ................................. ......... ...................... ... :

1.2

שם יצרן ודג ם  SDI=>HDMIשנכלל בהצעה (במידה והמסך כולל כניסות
 SDIיש לרשום "לא נדרש").................................................... :

.2

עבור אספקת מסך וידאו אחד כמפורט בסעיף  1לעיל ומתן השירותים כמפורט
במכרז ובהסכם לשב יעות רצונו המלא של התאגיד ,אני מציע לקבל סך של
( ........ .. ....במילים  ......... .. .........שקלים חדשים ) בתוספת מע"מ.

.3

הצעת המחיר שלי כאמור תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות
בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד.

.4

מחירי הצעתי כוללי ם את כל הרווחים ,ה שירותים  ,החומרים ,ההוצאות והרווח,
לרבות מיסים ,היטלים ,מיסי יבוא ,שכר עובדים ,עלויות שינוע ,עלויות הטסה,
ציוד ,דמי משלוח ,הבדיקות וכדומה ,פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי
המכרז ,וכל ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע
התחיי בויותיי על  -פי מכרז זה ,לרבות כל הדרוש לביצוע השירותים בשלמות ובין
השאר אף את כל ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות להידרש בביצוע
השירותים .
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על החתום:
______________________
שם המציע  +חתימה

_____________
תאריך

אימות חתימה  -מציע יחיד
שכתובתי
,.....................
מ "ר
...........................
עו"ד
הח"מ,
אני
 ,.....................................מאשר בזאת כי ביום  ............. ..........הופיע/ה בפני
במשרדי מר/גב'  .............................נושא/ת ת "ז מס' ...................................
ו חתם/ה על מסמך ז ה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תאריך

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד
אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מא שר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ... ........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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נספח ג'  -הסכם לאספקת מסכי וידאו
מקצועיים לחדרי בקרה עבור תאגיד השידור הישראלי
שנערך ונחתם ב  ........................ביום ...................
בין:
תאגיד השידור הישראלי
באמצעות המנכ"ל הזמני ,מר אלדד קובלנץ ומר רן היילפרן ,סמנכ" ל
הכספים ,המורשים להתחייב יחד בשם תאגיד השידור הישראלי
בהתאם לקבוע בסעיף ( 95י) בחוק השידור הציבורי הישראלי ,תשע"ד -
2014
מרחוב צלע ההר  44במודיעין
(להלן " -התאגיד" ואו " המזמין ")
מצד אחד
ל ב י ן:
 ...................................ח"פ .. ..................
מרחוב ................................
(להלן  " -הספק ")
מצד שני
הואיל

והתאגיד מעוניין ב רכישת מסכי וידאו מקצועיים לחדרי בקרה כמפורט
במסמכי מכרז פומבי מס '  14/2019לאספקת מסכי וידאו מקצועיים לחדרי
בקרה ע בור תאגיד השידור הישראלי  ,שפרסם התאגיד (להלן בהתאמה:
" המכרז " ו  " -השירותים ");

והואיל

וה ספק השתתף במכרז ,והצעתו במכרז ,המצורפת להסכם זה כחלק בלתי
נפרד ממנו ,נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל

וה ספק מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו את הידע ,המומחיות,
האמצעי ם וכוח האדם הדרושים למתן השירותים מושא הסכם זה;

והואיל

והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על  -פי הוראות הסכם
זה להלן ובכפוף להן.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא ,כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם
1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובל תי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות
הצדדים לפיו .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא
לנוחיות הקריאה בלבד .למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות
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שהוקנתה להם במסמכי המכרז ,אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או
מהקשרם משמעות אחרת.
1.2

במקרה של סתירה ו/או אי בהירו ת בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם
זה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם התאגיד ,אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק,
מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה.

1.3

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
נספח  - 1מס מכי המכרז על כל נספחיו ,לרבות טופס הצעת המחיר ,המענה
לשאלות הבהרה ו/או כל מסמך אחר ו/או שינוי ו/או עדכון שפורסם ו/או
יפורסם על  -ידי התאגיד;
נספח  - 2התחייבות למניעת ניגוד עניינים ;

.2

הצהרות והתחייבויות ה ספק
ה ספק מתחייב ומצהיר כדל קמן:

.3

2.1

ה ספק ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על  -פי
הוראות המכרז והסכם זה .

2.2

ביצוע השירותים על  -ידיו עבור התאגיד בהתאם להסכם זה אינו פוגע
בזכויות צד ג' כלשהו ,לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג'
כלשהו.

2.3

כי כל פעולה שתבוצע על  -ידיו ו  /או על  -ידי עובדיו ו  /או מועסקיו האחרים
ו  /או על  -ידי מי מטעמו  ,בקשר ל שירותים תהיה בהתאם לכל דין.

2.4

הספק מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן " :חוק שוויון זכויות ") במידה
והן חלות עליו ו/או יחולו עליו במהל ך תקופת ההתקשרות ,וכן בנוסף,
במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק  100עובדים לפחות במהלך תקופת
ההתקשרות ,יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום הוראות והנחיות הקשורים בחוק שוויון
זכויות כאמור ,ככל שיינתנו .

2.5

הוא מחזיק בכלל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל
דין ,לרבות רישיונות ,היתרים ,תעודות ,ביטוחים ,הסמכות והכשרות
הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה .

ה שירותים
3.1

אספקת מסכי וידאו מקצועיים כמפורט ב מפרט הטכני (נספח ד' למכרז)
מסוג (יצרן ודגם)  ........................................... ..............לאתר
התאגיד ב מודיעין ו/או בירושלים ל פי הזמנה מטעם התאגיד ול שביעות
רצונו המלא.
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3.2

אספקת אחריות יצרן למסכים שיסופקו למשך ( 3שלוש) שנים .

 16.10הספק יידרש לספק את המסכים כשה ם תקינים ופועל ים לשביעות רצונו
המלא של התאגיד עד לא יאוחר מ  30 -ימים מביצוע ההזמנה על  -ידי
התאגיד .
.4

תקופת ההתקשרות
4.1

.5

ההתקשרות עם הזוכה מכוח מכרז זה היא לתקופה של שנה אחת
שבמהלכה יהא רשאי התאגיד לרכוש את השירותים מהזוכה בכל עת לפי
הזמנה מטעמו  .לתאגיד  ,ולתאגיד לבד ו ולפי שיקול דעת ו המוחלט
והבלעדי ,הזכות להארי ך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה לתקופ ה או
תקופות נוספות ,שלא תעלנה על שנה אחת נוספת בסך הכל ,באותם תנאים
(להלן  " -תקופת ההתקשרות " ).

היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד ל ספק
5.1

ה ספק  ,לרבות מי משותפיו או מעובדיו ,משמש כקבלן עצמאי בביצוע
הסכם זה ,ואין לראות כל זכות שניתנה לתאגיד על  -פי הסכם זה לפקח,
להדריך או לתת הוראות ל ספק  ,או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו ,אלא
כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו .בין ה ספק
ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא
יתקיימו יחסי עובד  -מעסיק.

5.2

מוס כם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת
הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את ה ספק
ו/או עובדיו כעובד התאגיד ,הרי ששכרו של ה ספק ו/או עובדיו יחושב
למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על  -פי השכר שהיה משולם לעובד
התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של ה ספק  ,ועל ה ספק
יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה
לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.

5.3

היה וייקבע כי עובד של ה ספק או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד
התאגיד ,יהיה על ה ספק לשפות את התאגיד ,מיד עם דרישה על כל
ההו צאות שיהיו לתאגיד בשל קביעה כאמור.

5.4

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם
כאמור בסעיף זה ,רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו ,מכל סכום שיגיע
ל ספק מהתאגיד.

5.5

ה ספק יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על
העובדים ,ובכלל זה חו ק שכר מינימום ,התשמ"ז  , 1987 -כפי נוסחן ותוקפם
מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים
קיבוציים החלים על העובדים .מובהר כי הפרת הוראות חוקי העבודה
וצווי הרחבה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

25
5.6

.6

.7

ה ספק לא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך הספקת
השירותים לפי הסכם זה ,אלא באישור התאגיד בכתב ומראש.

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
6.1

ה ספק רשאי לספק שירותים לאחרים זולת התאגיד ,ובלבד שלא יהיה בכך
משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לתאגיד לבין עיסוקיו האחרים או
כל פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה  .ההחלטה האם מתן שירותים לאחר
יוצרת/עלולה ליצור פגיעה בהספקת השירותים לתאגיד  -נתונה לשיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד.

6.2

ה ספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת
ההתקשרות עם התאגיד ,על הארכותיה (ככל שתהיינה) לא יתקיים (ולא
צפוי להתקיים) כל ניגוד עני ינים לפי כל דין ,לרבות ניגוד עניינים בין
התחייבויותיו על  -פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים ,המקצועיים או
האישיים (להלן " :ניגוד עניינים ")" .ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד
עניינים כאמור.

6.3

ה ספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס ל ספק ו/או מי מטעמו,
העלולים להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד
עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה,
יהיה עליו להודיע על באופן מיידי לנציג התאגיד ולפעול על  -פי ההנחיות
שיקבל.

6.4

ה ספק מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים המצורף
כנס פח  2להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

התמורה
7.1

תמורת ביצוע ה שירותים ומילוי כל התחייבויות ה ספק לפי הסכם זה
במלואן ובמועדן  ,התאגיד י שלם ל ספק תמורה לכל פריט כמפורט במפרט
הטכני ובסעיף  3.1לעיל בסך של ( ....... .. .........במילים .........................
שקל ים חדשים) בתוספת מע"מ (להלן  " -התמורה ").

7.2

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה היא התמורה היחידה שתשולם ל ספק
בפועל כמפורט בהסכם ,כאשר כל תשלום אחר ו/או נוסף פרט לתמורה זו
לא ישולמו על  -ידי התאגיד ,לא במהלך תקופת ההתקשרות ולא אחריה,
עבור ביצוע ה שירותים או בקשר ישיר א ו עקיף לביצוע ה שירותים  ,לא
ל ספק ולא לאדם אחר.

7.3

התאגיד יהיה רשאי לרכוש מהספק רק חלק מהפריטים במפרט הטכני או
לא לרכוש את הפריטים כלל ,והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי
וכן משיקולי תקציב  .התמורה שתשולם לספק עבור אספקת השירותים
תהיה בהתאם למחירי היחידות בה צעת המחיר.

7.4

ה ספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח
הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין
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העסקת כוח אדם ,תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות
סוציאליות.

.8

7.5

לאחר אספקת כל הזמנה של התאגיד כאמור בהסכם זה ואיש ו ר הגורם
המקצועי מטעם התאגיד כי המסכים ת קינים ועובדים לשביעות רצונו
ה מלא של התאגיד ,יגיש ה ספק לתאגיד חשבונית בגין התמורה  .לאחר
אישור דרישת התשלום על  -ידי התאגיד כאמור בסעיף  7.6להלן ,יבוצע
התשלום כנגד חשבון כאמור  ,בתנאי שוטף  30 +ימים מיום אישור החשבון
על  -ידי נציג התאגיד .אישור החשבונית על  -ידי נציג התאגיד יעשה בתוך 14
ימים מיום הגשתה .מובהר ,כי במניין ימים אלה לא יבואו בחשבון הימים
בהם ידרוש התאגיד תיקון החשבונית כאמור לעיל.

7.6

החשבון והפירוט המצורף אליו ,יועברו לב דיקת נציג התאגיד .פירעון
התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש .מובהר כי נציג
התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה
לאשר את החשבון בחלקו ,בשלמותו או לא לאשרו כלל ,הכל לפי עמידת
ה ספק בדרישות ההסכם על נספחיו.

7.7

ל ספק לא תהיינה כל דר ישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום
התמורה כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

7.8

ה ספק ימציא לתאגיד חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי
הסכם זה ,וזאת זה ,וזאת כתנאי לקבלת תשלום כלשהו מידי התאגיד.

7.9

ה ספק מתחייב להחזיר לתאגיד מי ד כל סכום עודף שיקבל מהתאגיד.

7.10

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  , 1976 -וכן
כל אישור שיידרש על  -פי כל דין ועל  -פי נהלי התאגיד ,כפי שיהיו מעת לעת.

7.11

למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הי נה סכום סופי ,התאגיד ינכה במקור מכל
תשלום ל ספק  ,כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור
על  -פי כל דין ,אלא אם ימציא ה ספק  ,זמן סביר לפני ביצוע התשלום ,אישור
תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

7.12

יובהר ,כי התמורה תשולם ל ספק בכפ וף לביצוע הזמנות על  -ידי נציג
התאגיד ,ועל  -יד י ו בלבד .הזמנות שיבוצעו שלא באמצעות ו/או באישור
נציג התאגיד  -לא תשולם התמורה בגינן.

קיזוז
8.1

בלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על  -פי כל דין ,התאגיד יהא
רשאי לקזז מהתמורה שעליו לשלם ל ספק על  -פי הסכם זה על נס פחיו  -כל
סכום המגיע לתאגיד מה ספק על  -פי הסכם זה.
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אחריות ה ספק
9.1

ה ספק יישא באחריות מלאה בגין על פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שהוא חב
בו לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,שייגרמו מכל סיבה היא לגופו או רכושו
שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו ,או
לרכוש התאגיד או לגופו של כל אדם אחר כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.

9.2

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל
סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של ה ספק או מי מטעמו או לגוף או
רכוש של עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש התאגיד או לגופו או רכו שו
של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכן זה וכי
אחריות זו תחול על ה ספק בלבד.

9.3

ה ספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק ,תשלום או הוצאה מכל סוג,
שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של ה ספק
כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,מ יד עם קבלת הודעה
על כך מאת התאגיד .במקרה של תביעה יחול האמור בסעיף זה ,ובלבד
שהתאגיד יודיע ל ספק על קבלת תביעה כאמור אצלו ,בסמוך ככל הניתן
לאחר קבלתה ,ול ספק תינתן אפשרות להתגונן בפניה.

9.4

אישור התאגיד לביצוע השירותים בכללותם על  -יד ה ספק בהתאם להסכם
זה ,לא יהיה בו כדי לשחרר את ה ספק מאחריותו המקצועית המלאה ,ואין
באישור האמור כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לטיב העבודה.

שמירת סודיות
10.1

. 11

ה ספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת
כל גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד
מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכך סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם
אינם נכסי הכלל (להלן " :מידע סודי ") שיגיעו לידי ה ספק  ,עובדיו או מי
מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם
התאגיד ,וזאת במהלך ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא אישור
התאג יד מראש ובכתב.

העדר זכות ייצוג
11.1

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי ה ספק איננו סוכן ,שלוח או נציג של
התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו,
וזאת בהתחשב ב הספקת הציוד ומהות השירותים נשוא הסכם זה ,למעט
אם הוסמך לכך על ידי התאגיד ,מראש ובכתב .אין לפרש כל סעיף מסעיפי
המכרז ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.

11.2

ה ספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות
הבלעדית לכל נזק לתאגיד או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור
בסעיף זה.
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הסבת ההסכם
12.1

ה ספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויו תיו על  -פי
הסכם זה כולן או חלקן ,ואין הוא רשאי להעביר את להמחות או למסור
לאחר כל זכות מזכויותיו על  -פי הסכם זה ,אלא אם קביל את הסכמת
התאגיד לכך מראש ובכתב .התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו
כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים בתנאים
שימצא לנכון.

12.2

כמו כן ,אין ה ספק רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או
מקצתן ,אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב .התאגיד יהיה רשאי לסרב
ליתן את הסכמתו כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או
להסכים בתנאים שימצא לנכון.

12.3

למען הסר ספק ,אין באישור התאגיד להס בה כאמור בסעיף זה לעיל כדי
לפטור את ה ספק מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,כולן או
מקצתן.

סמכות שיפוט
13.1

. 14

. 15

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

כתובות והודעות
14.1

כתובות ה ספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם.

14.2

הודעות על  -פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן,
במידה ונמסרו ביד ,ותוך  48שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו בדואר,
ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל  -כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף
לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם.

כללי
15.1

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על  -פי
הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

15.2

ה ספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים
ו/או מידע שנמסר לו על  -ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה ,לרבות בנסיבות
של אי  -תשלום התמורה.

ולראיה בא ו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

_____________________
התאגיד

___________________________
ה ספק
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אישורי חתימות
אני הח "מ ,עו"ד  ..................מ"ר  ,......מאשר/ת את חתימתה של  ...............ח"פ
 ,..................באמצעות מורשי החתימה שלה  ........................ת"ז  .................ו -
 .....................ת"ז  .................אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בת  -תוקף שה חברה
הנ"ל קבלה ,ובהיותם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה.
___________________
 ,........................עו"ד
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נספח מס'  - 2התחייבות למניעת ניגוד עניינים
[לחתימה על  -ידי הזוכה]
ב נוסף ובלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה על  -ידי ה ספק -
אני הח"מ ______________ ,נושא ת "ז מס' _______ ,מורשה החתי מה מטעם
__________________ שמספרו ____________ (להלן " :המציע ") מצהיר ומתחייב
בזאת ,כי מתקיימות כל הדרישות הבאות ,ואני מתחייב להמשיך ל עמוד בכל הדרישות
הבאות ,במשך כל תקופת ההתקשרות ,על הארכותיה (ככל שתהיינה) כדלקמן:
.1

ה ספק ומי מעובדיו אשר יועמדו לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים מושא
המכרז ,לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים או חשש
לניגוד עניינים ,בין הספקת השירותים לפי מכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או
של עובדיהם.

.2

בכלל זה ה ספק מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס ל ו או למי מעובדיו  -על
ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו במסגרת מתן השירותים לתאגיד
לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.

.3

לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של
גוף שה ספק או מי מעובדיו או קר וב של מי מהם חבר בו ,מנהל אותו או עובד
אחראי בו ,או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו ,בהון
מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,וכן גם ענינו
של לקוח ,שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או עובד העובד
עימו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים /מבקרים.

__________
תאריך

______________________
שם מורשה החתימה +חתימה
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נספח ג '  -מפרט טכני

סוג מוניטור
(מסך
וידאו)
' 55
seamless

דרישות טכניות
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

גודל תצוגה  ' 55אלכסוני
יחס מסך 16:9
רוחב מקסימום  122.5ס"מ
גובה מקסימום  69.5ס"מ
לפחות שתי כניסות ווידאו בפורמט
 HDMIאו  – SDIבמידה ולמסך אין
כניסות  SDIעל המציע לספק עם המסך
ממירי  SDI=>HDMIשתומכים בתקן
color precision 4:4:4 RGB
תמיכה בפורמט ווידאו 1080P
עוצמת תאורה מינימאלית 400 cd/m 2
ניגודיות מינימלית 4000:1
תדר תצוגה 50Hz
אחריות יצרן שלוש שנים

כמות
משוערת
9

