מסמכי מכרז מעו דכנים נכון ליו ם 18.10.20
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מסמך א  -הזמנה להציע הצעות
.1

מבוא
1.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן " :התאגיד ") הוקם מכוח חוק השידור
הציבורי הישראלי ,התשע"ד ( 2014 -להלן " :חוק השידור הציבורי ").

1.2

ת פקידי התאגיד נקבעו בחוק השידור הציבורי ו הם כוללים בין היתר ,קיום
שידורים כ שירות לציבור ו אספקת סוגי תוכן שונים בא מצעים חזותיים,
קוליים וכתובים ,בטלוויזיה ,ברדיו ו בדיגיטל  .אתרי התאגיד ממוקמים
בירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע.

1.3

למען מימוש מטרותיו ותפקידיו התאגיד נזקק למערכות להעברת תמסורות
מהשטח עבור צוותי  ENGוכתבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או רשתות
אחרות כמפורט במסמך ב' – המפרט הטכני.

1.4

התאגיד מ תכבד בזאת להזמין מציעים אשר עומדים בתנאי הסף ,להגיש
הצעה למכרז דנן כמפורט להלן.

1.5

לתאגיד בלבד נתונה זכות הברירה להוסיף  ,לשנות  ,להפחית או לבטל
שירותים .

1.6

מובהר כי השירותים נשוא המכרז נוגעים לליבת הפעילות של התאגיד ,ונדרשים
לשם מהות ביצוע תפקידו .על הספק הזוכה לתן את השירותים באיכות מעולה,
באופן שוטף ורציף .תנאי זה הנו יסודי עקרי ומהותי להתקשרות מכוח המכרז דנן.

1.7

על המציע להגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות כפי שיפורט במסמך זה.

1.8

בכל מסמכי המכרז על נספחיהם המונחים" :תאגיד" ,תקופת ההתקשרות",
"תקופת ההארכה"" ,יצרן" " ,מערכת ה תמסורת המוצעת" " ,צוות בדיקה",
"מערכת הדגמה" " ,ציון ההצעה ה סופי " ,זוכה חילופי"" ,הסתייגות",
" חלקים סודיים " וכל מונח אחר  -יה א משמעם כפי שהוגדרו ב מסמך א'
דנן – הזמנה הציע הצעות.

1.9

בכל מסמכי המכרז על נספחיהם המונחים" :השירותים"" ,תמסורות",
"יחידת שידור"" ,יחידת שידור גדולה"" ,יחידת שידור קטנה"" ,מערכת
תמסורת"" ,אפליקציה סלולרית"" ,מערך תמיכה ותחזוקה"" ,יחידה תקולה",
"תקלה" " ,יחידת שידור חדשה"" ,שרתי קליטת תמסורות"" ,ממשק ניהול",
"שרת לשליחת ערוץ חוזר"" ,תקלה משביתה"" ,יחידת שידור חילופית",
"היקף מינימלי של יחידות השידור"" ,יחידות שידור ושירותים נוספים" ו -
"מסירת ההודעה על התקלה"  -יהיו כפי שהוגדרו במסמך ב ' – המפרט הטכני.

1.10

בכל מסמכי המכרז על נספחיהם המונחים " :תעריף חדשי בגין שכירת
יחידת שידור גדולה " " ,תעריף בגין רכישת יחידת שידור קטנה "  " ,תעריף
חדשי בגין קבלת זכות שימוש באפליקציה הסלולרית "  " ,תעריף חדשי
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בגין שכירת שרתי קליטת תמסורות " " ,תעריף חודשי בגין קבלת זכות
שימוש בממשק ניהול " " ,תעריף חודשי בגין שכירת שרתי שליחת ערוץ
חוזר"" ,תעריף הנחה בגין יחידות השידור הקיימות בתאגיד" ו  " -תעריף חדשי
בגין אספקת מערך תמיכה ותחזוקה " – יהא משמעם כפי שהוגדרו במסמך
ד' – הצעת המחיר.
.2

תנאים כלליים ו תקופת ההתקשרות
2.1

הזוכה יספק לתאגיד את השירותים באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה
של התאגיד.

2.2

הזכייה במכרז אינה מקנה ל זוכה בלעדיות במתן השירותים .

2.3

ההתקשרות ה יא ללא התחייבות להזמנת כמויות או היקפים כלשהם .
לתאגיד תהא זכות הברירה לקבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין היתר ,את
היקף השירות ,סוגו ,את מועדיו ומאפייניו ,כאשר התמורה תשולם לזוכה
על פי ביצוע השירותים על ידו בפועל ,בהתאם להצעה שהוגשה במסגרת
המכרז ,ואושרה ע"י התאגיד.

2.4

התאגיד יהא זכאי לצמצם או להרחיב את היקפ י השירותים בכל עת לפי
שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,מבלי שהתאגיד יהא מחויב לנמק או
לבסס את החלטתו ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך .

2.5

התאגיד יהיה רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם
אחר ,לרבות גורם שאינו הזוכה במכרז או שלא הגיש הצעות למכרז  ,ו זאת
מבלי שהזוכה יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג בקשר לכך
וכן יהא רשאי ל בחור מספר מציעים מתאימים ולפצל ביניהם את
ההתקשרות הצפויה ,ו/או לבחור רק בחלק מסוים של אחת ההצעות ,הכל
לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד .

2.6

הנתונים הכמותיים שצוינו במסגרת מסמכי ה מכרז ,הינם בגדר הערכה על
דרך האומדנא בלבד ,אשר התאגיד העריך על בסיס מיטב ידיעתו והנתונים
שהיו בידיו במועד עריכת המכרז ,וכי זו צפויה להשתנות בכל עת  .יודגש
לעניין זה ,כי התאגיד לא יהיה מחויב בכל מקרה לכמויות ו/או להיקפים
האמורים ו/או המשוערים .

2.7

האמור בסעיפים  2.3עד  2.6הנו בכפוף להתחייבות התאגיד להיקף
המינימלי של יחידות השידור ,בתקופת ההתקשרות הראשונה.

2.8

מובהר ,כי במקרה שבו הזוכה במכרז ספק גם עבור אחרים ,יהא מחויב
הזוכה ליתן עדיפות לתאגיד במתן השירותים לפחות לפי האמור ב סעיף 5
ל מפרט הטכני  ,ובמסגרת זו יפנ ה תחילה הזוכה לתאגיד על מנת לוודא כי
אין צורך בשירותיו .

2.9

תשומת לב המציעים לכך שההסכם שייחתם עם המציע הזוכה במכרז ,יהיה
הסכם מסגרת שלא על בסיס בלעדיות ,במסגרתו התאגיד לא יתחייב על
ביצוע הזמנת כמויות או היקפים כלשהם  ,למעט התחייבות התאגיד ל היקף
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ה מינימלי של יחי דות השידור  ,ובגדר האמור ,יהא רשאי התאגיד לבצע
הזמנות בהיקף מסוים לפי שיקול דעתו ,לשנות הזמנות אלו מעת לעת ו/או
שלא לבצע הזמנות כלל ,והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,כפי שייקבע
על ידו מעת לעת .בכל מקרה ,התמורה תשולם לזוכים במכרז תהייה רק
עבור השירותים שיוזמנ ו ויסופקו בפועל ,לשביעות רצון התאגיד  ,ולפי
התעריפים שבמסמך ד' – הצעת המחיר.
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2.10

ה מציע ה זוכה יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים
אחרים או קבלני משנה ,אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד,
ו זאת באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה של התאגיד.

2.11

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה
של התאגיד על החוזה המצורף ,ותהיה לתקופה של  18חודשים (להלן:
" תקופת ההתקשרות הראשונה ") עם אופציה הנתונה לתאגיד בלבד לפי
שקול דעתו הבלעדי ,להאריך את התקופה מעת לעת בתקופות נוספות של
עד  48חודשים נוספים ,או חלק מהם ,וזאת מתום תקופת ההתקשרות
הראשונה באותם התנאים או בתנאים המיטיבים עם התאגיד (להלן:
" תקופות ההארכה" ) .סה"כ תקופת ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות
הראשונה ותקופות ההארכה לא תעלה על ( 66שישים וששה) חודשים
סה"כ .התחייבות התאגיד ל היקף מינימלי של יחידות השי דור  ,תחול רק
בתקופת ההתקשרות הראשונה.

לוח זמנים למכרז
3.1

להלן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום שלישי 15.9.2020 ,בשעה  12:00בצהריים
לכתובת מיילayelete@kan.org.il :
יום רביעי 30.9.2020 ,בשעה  12:00בצהריים

מועד אחרון להגשת הצעות

לתיבת המכרזים של התאגיד ברחוב כנפי
נשרים  23בירושלים

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.
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3.4

באחריות המ ציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד ,לפני
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד 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 הב הרה 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.ilלידי הגב' איילת אלינסון ,רכזת ועדת

המכרזים ,עד למועד הקבוע בסעיף  3.1לעיל .מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון.
4.2

הפונים מתבקשים להגיש שאלות ובקשות באמצעות קובץ  Wordהניתן לעריכה,
בשפה העברית בלבד ,בפורמט שלהלן:

מספר
עמוד
במסמכי
המכרז

שם
המציע

המסמך אליו מתייחסת
השאלה
(מספר המסמך ,שם המסמך ,מספר

מספר
הסעיף

פירוט השאלה

הצרופה למסמך ושם הצרופה למסמך)
המחשה:
מסמך ג' – חוברת ההצעה .טופס מס'
 - 1אימות חתימה ואישור בעלי זכויות
חתימה בשם המציע

4.3

בפנייה בדוא"ל יש לציין (בשורת הנושא)" :שאלות הבהרה  -מכרז  .....3לצרף את
קובץ השאלות וכן ,יש לציין את שם המציע ,שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת
תשובה ,מספרי הטלפון שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל).

4.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את
השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן.

4.5

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

4.6

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
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( )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.
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4.7

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

4.8

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

תנאי ה סף
הגדרות:
רשאי להגיש הצעות מציע העומד בכל הדרישות המפורטות להלן:
5.1

המציע הינו תאגיד (חברה ,שותפות וכיו"ב) הרשום בישראל כדין .
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף טופס מספר  1ואת המסמכים
הנקובים בו.

5.2

המציע מקיים את כל התנאים ו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו . 1976 -
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס מספר  2ואת
המסמכים הנקובים בו.

5.3

ה מציע מוסמך או מורשה על ידי היצרן של מערכת ה תמסורת המוצעת
מטעמו (להלן " :היצרן " ו  " -מערכת ה תמסורת המוצעת" בהתאמה )
להשכיר בישראל את מערכת ה תמסורת לאחרים.
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע להשלים את טופס
מספר  5ולצרף את המסמך הנקוב בו.

5.4

מערכת ה תמסורת המוצעת והאפליקציה מקיימ ים לכל הפחות את
ה מאפיינים המתוארים ב מסמך ב'  -המפרט הטכני  ,כד ל קמן :
5.4.1

יחיד ת שידור גדולה  :מקיימת את ה מא פ יינים שב סעיף : 3.1
סעי פים  3.1.1עד . 3.1. 7 3.1.9

5.4.2

יחידת שידור קטנה  :מקיימת את ה מאפיינים שב סעיף : 3.2
סעיפים  3.2.1עד . 3.2.7 3.2.9

5.4.3

שרת קליטת תמסורות :מקיים את המאפיינים שבסעיף  :3.3סעיפים
 3.3.1עד .3.3.2
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5.4.4

ממשק הניהול :מקיים את המאפיינים שבסעיף  :3.4סעיפים 3.4.1
עד .3.4.2

5.4.5

שרת לשליחת ערוץ חוזר :מקיים את המאפיינים שבסעיף :3.5
סעיפים  3.5.1עד .3.5.2

5.4.6

אפליקציה סלולרית :מקיימת את המאפיינים שבסעיף  :3.6סעיפים
 3.6.1עד .3.6.2

לצורך הוכח ה ראשונית ו לכאורית של עמידת ההצעה בתנאי זה על המציע
להשלים את טופס מספר . 5
בנוסף ,התאגיד יהא רשאי ל בדוק את עמידת ההצעה בתנאי זה גם בשלב
בחינת הדגמת המערכת וכן בכל עת ואופן כפי שהתאגיד ימצא לנכון וככל
שהדבר יהא ניתן לבדיקה .
5.5

ה יצרן בעל ניסיון באספקת ו/או בהשכרת ו/או במתן זכויות שימוש ו/או
בשימוש עצמי ב מערכת תמסורת  ,בהיקף אספקה של לפחות ₪ 2,400,000
לכל אחת מהשנים  2018 , 2017ו – . 2019
מובהר כי ניסיון היצרן לצורך סעיף זה יכול להיות בישראל או מחוץ
לישראל.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר . 5

 5.85.5המציע בעל ניסיון באספקת שירותים ו/או ציוד לגופי שידור בישראל בהיקף
אספקה של לפחות  ₪ 500,000בכל אחת מהשנים ,2018 ,2017 :ו.2019-
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן את טופס מספר
.6
 5.9 5.6המציע בעל איתנות כספית כדלקמן :
 5.9.1 5.6.1המציע או היצרן בעל י היקף מחזור כספי של לפחות 1,000,000
 ₪בכל אחת מהשנים . 2019 , 2018 , 2017
 5.9.2 5.6.2הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם
כוללים הערה בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד
כ"עסק חי" .
 5.9.3 5.6.3אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון
למועד חתימת רואה החשבון מטעם המציע על גבי טופס מספר
 6ממועד החתימה על הדו חו"ת האחרונים .
 5.9.4 5.6.4המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים,
פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג
זה ,ולא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
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לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע ל מלא את טופס מספר  5וכן לצרף את
טופס מספר  6לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיפים  5.6.2 , 5.6.1ו – . 5.6.3
ככל ש היצרן הוא זה שמקיים את תנאי הסף שבסעיף  5.7.1על המציע לצרף
גם את טופס מספר . 7
.6

תנאי סף  -הבהרות
מובהר בזאת כי אלא אם כן נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז ,הרי שלצורך
עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון
ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו לרבות חברת אם ,חברת בת
או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם
הגוף המציע טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

.7

מסמכים שיש לצרף להצעה  -למעטפה א'
למעטפה א' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:
מסמך ג'  -חוברת ההצעה חתום כדין על ידי המציע .למסמך ג' – חוברת ההצעה
יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים ,המידע כשהם תקפים ,נכונים ומאומתים
למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:
7.1

טופס מספר  - 1המציע זהותו ומורשה החתימה  .לטופס זה יש לצרף:
אם המציע הוא תאגיד :

7.2

7.1.1

ת דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים.

7.1.2

החלטת המציע בדבר מורשה החתימה מטעמו.

7.1.3

שינוי שם מציע ככל שנעשה.

טופס מספר  – 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .לטופס זה יש
לצרף:
7.2.1

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או
שהוא פטור מלנהלם.

7.2.2

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומ ה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.

7.2.3

אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה".

7.3

טופס מספר  – 3תצהיר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז .

7.4

טופס מספר  – 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויותר .
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7.5

טופס מספר  – 5תצהיר ה מציע לעמידתו בתנאי הסף המקצועיים  .לטופס
זה יש לצרף:
7.5.1

.8

אישור יצרן על דבר היות המציע מורשה ו/או מוסמך מטעמו

7.6

טופס מספר  – 6אישור רואה חשבון בדבר איתנות פיננסית של המציע .

7.7

טופס מספר  7אישור רואה חשבון בדבר איתנות פיננסית של ה יצרן ככל
שרלוונטי.

7.8

אישור על עסק בשליטת אשה  :אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,
כמשמעות הדבר בסעיף  2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –  , 1992רשאי
המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה ,ובהתאם
לתנאים המפורטים שם .מודגש בזאת ,כי בהתאם להוראות החוק האמור,
יש לצרף את ה אישור והתצהיר כאמור ,בעת הגשת ההצעה למכרז ,כתנאי
לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.

7.9

מסמך א' – הזמנה להציע הצעות דנן  :עמודים  2-27חתו ם על  -ידי המציע
בתחתית כל עמוד בראשי תיבות.

7.10

מסמך ב' – המפרט הטכני  :עמודים  28-35חתום על  -ידי המציע בתחתית
כל עמוד בראשי תיבות.

7.11

מסמך ה' – הסכם וכל נספחי ההסכם  :עמודים  67-87חתומים על ידי
המציע 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 .

7.12

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון
לגבי המכרז שיוצא בכתב על  -ידי התאגיד ,ויפורסם באתר התאגיד חתום
על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

מסמכים שיש לצרף להצעה  -למעטפה ב'
למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:
8.1

מסמך ד' – הצעת המחיר כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש באופן
מלא ומדויק בהתאם להוראות המסמך עצמו  .עמודים . 61-66

8.2

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או
השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג ש הוא .

8.3

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או
טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית
לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי
התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי
לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את
ההצעה .ככל שתחול סתירה בין המילים והספרות יגבר האמור במילים.
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.9

.10

הצעת המחיר ו התמורה
9.1

יובהר כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל הנו בכפוף להזמנת
התאגיד בכתב מאת המציע הזוכה את השירותים בהיקף שיקבע התאגיד
ובכפוף לביצוע השירותים על ידו לשביעות רצונו המלאה של התאגיד
ובכפוף לכל ההוראות מסמך ד ' – הצעת המחיר  ,ההסכם ,ויתר מסמכי
המכרז.

9.2

על המציע לפרט במסמך ד'  -הצעת המחיר את שיעור בכל אחד מהרכיבים.

9.3

על התעריפים יתווספו תשלומי מע"מ כדין .

9.4

שיעור ה תמורה כולל את כל העלויות ,תשלומי המיסים וההוצאות שיידרשו
מכל מין וסוג שהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה את כל הרווחים,
השירותים ,החומרים ,שכר עובדים ,נסיעות ,עזרים ,תכנות מחשב,
אמצעים טכנולוגיים ,ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש
לביצ וע התחייבויותיי על  -פי מכרז זה ,וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ.

9.5

למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה
הנקובה בהצעת המחיר .

9.6

הספק יהא רשאי להגדיר בהצעתו האם הוא בוחר להצמיד את המחירים
ליורו ,לדולר או למדד המחירים לצרכן .מובהר כי מנגנון ההצמדה שיחבר
המציע ,יהיה תקף בין אם השינויים יגרמו להפחתה ו/או להגדלה בתמורה.
ההצמדה תעשה על בסיס חדשי.

9.7

הצעת המחיר ת כלול ביצוע מושלם ,מלא ומעולה של כל התחייבויות
והפעולות הנדרשות למתן השירותים באופן מעולה לשביעות רצונו המלא
של התאגיד.

9.8

תנאי התשלום יהיו בתנאי שו טף פלוס שלושים ,מיום אישור החשבונית על
ידי התאגיד בסוף כל חודש.

9.9

כל התנאים שב מסמך ד ' – הצעת המחיר ומסמך ה' – ההסכם ,באים
להוסיף על התחייבויות הספק.

9.10

התאגיד יהא רשאי שלא לקבל כל הצעה ,אשר המחיר הכלול בה נמוך או
גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר ,שנקבע ב הערכה ו/או ב א ו מדן
פנימי של התאגיד ,או מהמחיר שהוצע ל תאגיד על ידי ס פקים בהתקשרויות
קודמות ,או מהמחירים האחרים שהוצעו במסגרת ההצעות האחרות
למכרז ,או מהמחיר שנראה ל תאגיד כמחיר הוגן וסביר עבור טובין או
שירותים מן הסוג שהוצע או מהמחיר שמשקף את ההערכה ו/א ו האישור
התקציבי.

הגשת ההצעה
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10.1

מציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכרז יגיש א הצעתו ,כמפורט
להלן ,במסירה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים :רחוב
כנפי נשרים  ,23קומה  ,3ירושלים .ניתן להגיש הצעות לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  3.1לעיל עד השעה 12:00
בצהריים!! התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד
לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

10.2

המציעים יגישו את ההצעה ,על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים והאישורים
הדרושים הנלווים אליה בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר יושמו בתוך מעטפה
שלישית כדלקמן:

10.3

מעטפה א' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 1הצעה למכרז סגור......
למעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים בסעיפים  7לעיל (סעיפים  7.1עד
:))7.12
10.3.1

בעותק אחד מודפס – מקור

10.3.2

בעותק נוסף סרוק על-גבי דיסק און קי נדרש כי פרטי הצעת המחיר
לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה שבמעטפה א' ולא יסרקו
לדיסק-און-קי!!.

10.3.3

10.4

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה
הדיגיטלית .במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה
המודפסת.

מעטפה ב' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 2הצעה כספית למכרז
 , ...... 1/2020למעפה זו יצורף הטופס הנדרש בסעיף  8לעיל וכן יש לציין על גבי
המעטפה את שמו של המציע:.
10.4.1

בעותק אחד מודפס – מקור

10.4.2

למעטפה זאת תצורף ההצעה הכספית כנדרש במסמך ד' ,בשים לב
להוראות המפורטות במסמך זה .את המעטפה יש לסגור היטב.

10.5

שתי המעטפות יושמו במעטפה אחת (שתכיל את מעטפות א' ו -ב') שלא תישא עליה
סימני זיהוי כלשהם של המציע .על המעטפה יש לציין" :מכרז פומבי מס'
."15/2020

10.6

הצעות המציעים תהיינה תקפות ומחייבות את המציע למשך שישים ( )60יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות או עד לבחירת זוכה לפי המוקדם .התאגיד יהיה
רשאי לדרוש בהודעה בכתב להאריך את תוקף ההצעות בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי .מציע שלא יעשה כן ,עד למועד הנקוב בהודעה ,התאגיד יהיה רשאי
לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז.

10.7

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני ,בפקס או בדואר.
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10.8

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הצהרה ואישור כי עיין וקרא את כלל מסמכי
המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו ,הבין את הפירוט וכלל התנאים הכלולים בהם,
נתן הסכמתו לכל תנאי המכרז ,כי 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 ,או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ולתנאיו.
האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף על הצהרות המציע כאמור בטפסי ההצעה.

10.9

כל מידע שנמסר במכרז ,ניתן לפי מיטב ידיעת והערכת התאגיד והנתונים שבידיו
במועד פרסום המכרז יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן
ו/או יינתן אינו מחייב ,מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי לתן אינדיקציה
כלשהיא למציע .על המציע לבדוק בעצמו ,בעיני בעל-מקצוע ובאופן עצמאי את
מסמכי המכרז ,המידע הכלול בהם את מאפייני השירותים ,וכן כל נתון ופרט
משפטי ,כלכלי ,טכני ,מסחרי ,מקצועי ,עסקי או אחר ,הרלוונטי ,לדעתו של המציע,
להליך המכרז ,לביצוע השירותים ולכלל התחייבויותיו של המציע על-פי מסמכי
המכרז.

 10.10כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור
בביצוע השירותים מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על-ידי המציע.
 10.11כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות אן הנובעות
מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא
יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.
 10.12אין 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 .בנוסף ,גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי (הגם שלכל אחד
מהם מספר מזהה נפרד) ,היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע בתחרות בין
שני הגופים ,לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי
הצעות נפרדות למכרז זה .התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים
ביניהם קשר של בעל עניין ,חברת בת ,חברה מסונפת או חברה קשורה ,כהגדרתם
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -
.11

בדיקת ההצעות – כללי
11.1

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון ,בעת בחינת הצעות ,את כל המרכיבים
והנתונים שבמסמכי המכרז על נספחיו ,את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על
ידי המציע ,כל מידע רלוונטי שיהיה בידי התאגיד לגבי המציע וכן את ממצאי
בדיקותיו של התאגיד – עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים ביחס למציע ולהצעה.

11.2

התאגיד רשאי לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל מחירה .כמו כן ,התאגיד
רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התאמתה לתנאי המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת
ההצעות למכרז.
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.12

בדיקת ההצעות  -אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
א.

שלב א'  -בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף :
בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.
כמו כן ,ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.
יובהר ,כי אי צירוף המסמכים כנדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול
דעתו של התאגיד ,וכי התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבקש השלמת
מסמכים או לפנות בהבהרה  .אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור,
יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות .

ב  .שלב ב'  -ניקוד איכות ההצעה –  5 0 %מהניקוד הכולל:
)1

לצורך ניקוד האיכות של ההצעות תהא רשאית וועדת המכרזים של
התאגיד למנות צ וות בדיקה (להלן " :צוות הבדיקה ").

)2

צוות הבדיקה יהא ראשי לה י עזר בכל גורם שהוא.

)3

המציע יספק לתאגיד ,במועדים שיורה עליהם התאגיד ,ולתקופה שלא תפחת
מ –  14ימי עבודה ,מערכת תמסורת לשם ביצוע הדגמה ,אשר תכלול את כל
הרכיבים ,האמצעים ,השרתים ,הממשקים שנדרש לשם התנסות של העברת
תמסורות מהשטח לאולפן והעברת תמסורות וקבצי אודיו מהאולפן לשטח
בתנאים משתנים ,ובין היתר על המציע לספק:
א)

יחידת שידור גדולה ויחידת שידור קטנה כולל סימים וסט
אביזרים ( סוללה ספק כוח כבלים תיק נשיאה)

ב)

שרת קליטה

ג)

שרת שידור ערוץ חוזר

ד)

חשבון ניהול במערכת השליטה

ה)

כל אמצעי אחר

(להלן" :מערכת הדגמה").
מערכת ההדגמה תהיה זהה למערכת התמסורת המוצעת ,ולמערכת אשר
תסופק על ידי המציע הזוכה.
)4

על מערכת ההדגמה לכלול את כל רכיבי מערכת ה תמסורת המוצעת
ולהכיל את כל הרכיבים הנדרשים לצורך ניקוד סעיפי האיכות כפי
שהוגדרו בטבלת האיכות שבטופס המענה למתן ציון איכות ולשם בחינת
העמידה בתנאי הסף .

)5

מובהר כי כל עלות ו/או הוצאה הכרוכה בהקצאת מערכת הדגמה תחול
על המציע בלבד מבלי שהתאגיד יידר ש ל הקצאת משאבים .
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)6

מערכת ה תמסורת תיבדק לפי שיקול דעתו של התאגיד ,באופן שהתאגיד
יהא רשאי לבצע בדיקות בתנאי שטח ו/או אתרים שונים ,באזורים
שונים של קליטה ( באזורי קליטה חלשה או רשת רוויה וכדומה) ,לבצע
סוגים שונים של בדיקות כגון :בדיקה סינטטית בתנאי מעבדה בשיד ור
סלולרי בקצב העברת נתונים מוגדר ו/או בדיקה סינטטית בתנאי
מעבדה בשידור קווי בקצב העברת נתונים מוגדר ו/או בדיקת תפעול
בתנאי שטח  .התאגיד גם יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להתנסות
במערכת בדרך של שילוב דיווח חי ב ת ו כניות התאגיד .

)7

התאגיד יהא רשאי  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק את יכולת המציע
לעמוד בדרישות מסמכי המכרז המפרט הטכני ותנאי האיכות לרבות
בדיקת הדגמת המערכת גם על ידי ביקור בחצרי המציע ובכלל זה במרכז
הלוגיסטי על מנת לעמוד על טיב ,איכות וכמות יחידות השידור הניתנות
להחלפה ,ולצורך התרשמות מניה ול ואחזקת יחידות ההחלפה.

)8

ניקוד האיכות יתבסס על ביצוע התנסות של התאגיד במערכת ה ה דגמה .

)9

ההתנסות במערכת ההדגמה תשמש גם לפי שיקול דעתו של התאגיד,
לצורך וידוא עמידת ההצעה בדרישות המפרט הטכני במידה ויהיה בכך
צורך וככל שיהיה ניתן.

) 10

ניתן לנקד גם בשברי נקודה עשרונ ית ,ולא רק במספרים שלמים ,
והניקוד ייעשה עד לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית .

) 11

מובהר כי בדיקת רכיבי האיכות כוללת ציון איכות מ זערי שעל ההצעה
לעמוד בה בכל אחד משבעת רכיב י האיכות (רכיב א' עד רכיב ז').
רכיב א' :תפעול ממשק ניהול מרכזי
ניקוד

אמת מידה לאיכות

אופן בחינת הניקוד

קלות שליטה ביחידות

מהירות התפעול של יחידות השידור באמצעות ממשק

השונות.

הניהול וכן מהירות הניתוב של יחידות השידור לשרתי

מקסימלי

2

קליטת תמסורת.
יכולת לקבל מידע נוח על

אפשרות לקבלת התראות נדרשות לצורך תפעול שוטף

תקינות יחידות השידור

בזמן אמת

חווית משתמש כללית

האינטואיטיביות של ממשק המשתמש ,יעילות ,פשטות
ונוחות השימוש ובאופן כללי היכולת לתפעל את
המערכת בזמן אמת ללא תקלות ככל האפשר.

1

3
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6

סה"כ
ניקוד איכות מזערי לרכיב זה  4נקודות
רכיב ב' :איכות שידור ושיהוי יחידת שידור גדולה

ניקוד
אמת מידה לאיכות

אופן בחינת הניקוד

איכות  RFשל המודמים

ייבחן נפח תעבורת הרשת שיחידות השידור הגדולה

סלולריים

מצליחות לייצר בתנאי רשת שונים.

מקסימלי

יחידה השידור הגדולה שמשיגה ,בתנאי בדיקה שונים,
את נפח תעבורת הרשת הגבוהה ביותר מבין כלל
יחידות השידור הגדולות המוצעות (להלן" :נפח
התעבורה הגבוה ביותר") תקבל את הניקוד

3

המקסימלי של  3 6נקודות.
הניקוד של יחידות השידור הגדולות של המציעים
האחרים ,יוענק באופן יחסי לנפח התעבורה הגבוה
ביותר יוענק באופן הבא :על כל  kbps500שיפחתו
מנפח התעבורה הגבוה ביותר ,תופחת חצי נקודה.
איכות התמונה

התרשמות מחדות ו/או מאיכות התמונה אחרי העברת
התמסורות ברוחבי פס שונים.

שיהוי של משך העברת

תוספת חצי נקודה על כל  0.1שניה מתחת לדרישת

התמסורת בחיבור קווי

שיהוי בחיבור קווי שבסעיף  3.1.3למפרט הטכני.

שיהוי של משך העברת

תוספת חצי נקודה על כל  0.1שניה מתחת לדרישת

התמסורת ללא חיבור קווי

שיהוי בחיבור לא קווי שבסעיף  3.1.3למפרט הטכני.

מספר מודמים סלולריים

תוספת חצי נקודה על כל  1מודם סלולרי פנימי ,מעל ל
–  6המודמים שבדרישת סעיף  3.1.2במפרט הטכני.

סה"כ

3

1.5

1.5

1

10
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ניקוד איכות מזערי לרכיב זה  6נקודות

רכיב ג' :איכות שידור ושיהוי יחידת שידור קטנה
ניקוד
אמת מידה לאיכות

אופן בחינת הניקוד

איכות  RFשל המודמים

ייבחן נפח תעבורת הרשת שיחידות השידור הקטנה

סלולריים

מצליחות לייצר בתנאי רשת שונים.

מקסימלי

יחידה השידור הקטנה שמשיגה ,בתנאי בדיקה שונים,
את נפח תעבורת הרשת הגבוהה ביותר מבין כלל יחידות
השידור הקטנות המוצעות (להלן" :נפח התעבורה
הגבוה ביותר") תקבל את הניקוד המקסימלי של 2.5 6

2.5

נקודות.
הניקוד של יחידות השידור הקטנות של המציעים
האחרים ,יוענק באופן יחסי לנפח התעבורה הגבוה
ביותר באופן הבא :על כל  kbps500שיפחתו מנפח
התעבורה הגבוה ביותר ,תופחת חצי נקודה.
איכות התמונה

התרשמות מחדות ו/או מאיכות התמונה אחרי העברת
התמסורות ברוחבי פס שונים.

שיהוי של משך העברת

תוספת חצי נקודה על כל  0.1שניה מתחת לדרישת

התמסורת בחיבור קווי

שיהוי בחיבור קווי שבסעיף  3.1.3למפרט הטכני.

שיהוי של משך העברת

תוספת חצי נקודה על כל  0.1שניה מתחת לדרישת

התמסורת ללא חיבור קווי

שיהוי בחיבור לא קווי שבסעיף  3.2.3למפרט הטכני.

מספר מודמים סלולריים

תוספת חצי נקודה על כל  1מודם סלולרי פנימי ,מעל
ל–  2המודמים שבדרישת סעיף  3.2.2במפרט הטכני.

סה"כ

2.5

1.5

1.5

1

9
ניקוד איכות מזערי לרכיב זה  5נקודות
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רכיב ד' :ארגונומיה ואיכות תפעול בשטח יחידה גדולה
ניקוד
מקסימלי

אמת מידה לאיכות

אופן בחינת הניקוד

נוחות נשיאה

התרשמות על ידי התנסות בשטח מפרמטרים שונים
כגון :משקל ,נוחות ארגונומית וכדומה.

נוחות חיבורי ווידאו נכנס

התרשמות על ידי התנסות בשטח מנוחות ,קלות

וחיבורי סיגנל חוזר.

ואמינות חיבורי אודיו ווידאו.

קלות חיבור סוללה וחיבור

התרשמות על ידי התנסות בשטח מנוחות ,קלות

חשמל חיצוני

ואמינות חיבורי הסוללה והחשמל.

אורך חיי סוללה.

בדיקה סינטטית בתנאי מעבדה בשידור סלולרי בקצב

2

1

1

העברת נתונים מוגדר .בדיקה סינטטית בתנאי מעבדה
בשידור קווי בקצב העברת נתונים מוגדר.
היחידה בעלת חיי הסוללה הארוכים ביותר תזכה
בניקוד המקסימלי לסעיף זה.
הניקוד של שאר היחידות יחושב באופן יחסי כאשר כל
 30דקות זמן סוללה שוות נקודה שלמה הציון ינתן
ברמת דיוק של ספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית.
נוסחה להמחשה:
 = m1אורך חיי סוללה בדקות של היחידה בעלת חיי

2

הסוללה הארוכים ביותר
 = m2אורך חיי סוללה בדקות של היחידה הנבדקת
)(2 – ((m1 – m2)/30
לדוגמה אם אורך חיי הסוללה של היחידה המובילה
הוא שעתיים ואורך חיי הסוללה של היחידה השנייה
הוא שעה ו 45דקות היחידה המובילה תקבל  2נקודות
לסעיף זה והיחידה השנייה תקבל  1.5נקודות לסעיף
זה.
איכות מסך בתנאי תאורה
קשים

התרשמות על ידי התנסות בשטח.

1
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נוחות תפעול ממשק

התרשמות על ידי התנסות בשטח.

משתמש של יחידת הקצה
סה"כ

1.5

8.5
ניקוד איכות מזערי לרכיב זה  5נקודות

רכיב ה' :ארגונומיה ואיכות תפעול בשטח יחידה קטנה
ניקוד
אמת מידה לאיכות

אופן בחינת הניקוד

נוחות נשיאה

התרשמות על ידי התנסות בשטח מפרמטרים שונים
כגון :משקל ,נוחות ארגונומית וכדומה.

נוחות חיבורי ווידאו נכנס

התרשמות על ידי התנסות בשטח מנוחות ואמינות

וחיבורי סיגנל חוזר.

חיבורי אודיו ווידאו.

קלות חיבור סוללה וחיבור

התרשמות על ידי התנסות בשטח מנוחות ואמינות

חשמל חיצוני

חיבורי חשמל

מקסימלי

1

1

1
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בדיקה סינטטית בתנאי מעבדה בשידור סלולרי בקצב

חיי סוללה

העברת נתונים מוגדר .בדיקה סינטטית בתנאי מעבדה
בשידור קווי בקצב העברת נתונים מוגדר.
היחידה בעלת חיי הסוללה הארוכים ביותר תזכה
בניקוד המקסימלי לסעיף זה.
הניקוד של שאר היחידות יחושב באופן יחסי כאשר כל
 30דקות זמן סוללה שוות נקודה שלמה הציון ינתן
ברמת דיוק של ספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית.
נוסחה להמחשה:
 = m1אורך חיי סוללה בדקות של היחידה בעלת חיי

1

הסוללה הארוכים ביותר
 = m2אורך חיי סוללה בדקות של היחידה הנבדקת
)(1 – ((m1 – m2)/30
לדוגמה אם אורך חיי הסוללה של היחידה המובילה
הוא שעתיים ואורך חיי הסוללה של היחידה השנייה
הוא שעה ו 45דקות היחידה המובילה תקבל  2נקודות
לסעיף זה והיחידה השנייה תקבל  1.5נקודות לסעיף
זה.
aאיכות מסך בתנאי תאורה

התרשמות על ידי התנסות בשטח

קשים
התרשמות על ידי התנסות בשטח

נוחות תפעול ממשק
משתמש של יחידת הקצה
סה"כ

1

1

6
ניקוד איכות מזערי לרכיב זה  3.5נקודות
רכיב ו' :רמת תמיכה ,שירות ואמינות
ניקוד

אמת מידה לאיכות
רמת שירות הניתנת בארץ

אופן בחינת הניקוד
החלפה בלבד =  0נקודות .יכולת תיקון = 1.5 3
נקודות

מקסימלי

1.5
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כמות כוח האדם המקומי והעולמי לתמיכה והתרשמות

כוח אדם

מאיכות התמיכה במהלך הפעלת יחידות הבדיקה
אמינות יחידות הבדיקה

התרשמות כללית מאמינות יחידות הבדיקה וכמות

במהלך הבדיקות שנעשות

התקלות במהלך הבדיקות

2.5

3

לצורך ניקוד האיכות

7

סה"כ

ניקוד איכות מזערי לרכיב זה  4.5נקודות
רכיב ז' :יכולת שיתוף חומרים לצרכי POOL
ניקוד
אמת מידה לאיכות

אופן בחינת הניקוד

יכולת שיתוף חומרים עם

יכולת שיתוף חומרים עם גופי תוכן הפעילים בישראל

שותפי תוכן בארץ ובעולם

אשר מבוצעים אתם 'פולים' של שיתוף חומרים או
העברת חומרים

מקסימלי

3.5

נקודה אחת עבור כל גוף תוכן רלוונטי.

ללא ניקוד איכות מזערי לרכיב זה
סה"כ ניקוד מקסימלי שניתן להשיג

50

) 12

יחושב ניקוד איכות כולל לכל רכיב מבין שבעת רכיבי האיכות (רכיב א'
עד רכיב ז') .רק הצעה שתעמוד בציון האיכות המזערי כפי שנקבע לכל
רכיב איכות ,תוכל לעבור לשלב הבא של בחינת הצעת המחיר  .לשם
המחשה  :ברכיב א' :תפעול ממשק ניהול מרכזי  ,רק מציעים שקיבלו את
ניקוד האיכות המזערי הכולל של  8ומעלה יעברו לשלב הבא  .מי שלא
קיבל ציון כולל של לפחות  8נקודות לא יעבור לשלב הבא  ,והצעת המחיר
שהגיש לא תיפתח לשם בחינת הצעתו וכן הלאה.

) 13

לכל מציע יחושב ניקוד איכות כולל וזאת ע ל ידי סכימת ניקוד האיכות
שקיבל בכל אחד מ רכיבי האיכות שבטבלה ,באופן שהניקוד המקסימלי
הכולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות יהיה . 50

) 14

רק לאחר סיום וגיבוש שלב ניקוד האיכות ,ובחינה שהמציעים עומדים
בציון איכות מזערי של כל רכיב ,תקבע רשימת המציעים שיעברו לשלב
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הבא ,וועדת המכרזים ,תעבור לשלב הבא של פתיחת מעטפות הצעות
המחיר של אותם המציעים שהגיעו לשלב זה .

ג  .שלב ג'  -ניקוד הצעת המחיר –  50%מהניקוד הכולל:
 ) 1צוות הבדיקה יחשב גם את ניקוד ה מחיר כמפורט להלן:
 ) 2כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שישלים את כל הנדרש במסמך ד' –
הצעת המחיר .
 ) 3הצע ת המחיר הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימאלי של אותו רכיב =
 50נקודות ויתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
A
X 50

__________
B

= A

הצעת המחיר הנמוכה ביו תר שהוצעה לרכיב זה מבין ההצעות של
כלל המציעים.

= B

הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים.

 = 50הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.

ד  .שלב ד' ואחרון – חישוב ציון ההצעה הסופי :
ציון ההצעה הסופי יהיה = סכימת הניקוד שניתנו ביחס:
לניקוד סופי של האיכות כאמור בסעיף ב לעיל ,בצירוף ניקוד הצעת המחיר
כאמור בסעיף ג' לעיל ,כפי שיינתנו ו/או ייחושבו לכל מציע.
(להלן" :ציון ההצעה סופי ")
ההצעה ש ת יבחר ה יא ההצעה שתקבל את ציון ההצעה הסופי ה גבוה ביותר ,
אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניי נית או משפטית המצדיקה
לחרוג מכלל זה .

.13

הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו
13.1

וועדת המכרזים תבחר זוכה אחד.
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.14

13.2

על אף האמור לעיל ,התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ,לרבות
ההצעה הנמוכה ו/או הטובה ביותר ,לרבות בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי
המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי למציע
ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב
התאגיד ,ו/או מכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא המזמין לנכון הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.

13.3

התאגיד יודיע למציע שהוכרז על-ידיו כזוכה במכרז באמצעות הודעה בכתב (דוא"ל
או דואר רשום) ,וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת
הודעות.

13.4

מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות ,וללא התחייבות של
התאגיד להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם ,אלא בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים ,ההיקף ומאפייני כל הזמנה של
השירותים .התמורה תשלום לזוכה לפי ביצוע הזמנה וקבלת השירותים בפועל.

13.5

התאגיד ייתן הודעה ליתר המציעים ,אשר ייבחרו כזוכים חלופיים או שלא זכו
במכרז.

בחירת זוכה חלופי
14.1

התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לבחור זוכה חלופי במכרז ,אחד או יותר ,שיהיה
המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה במכרז לפי סדר הדירוג לפי הציון
המשוקלל הסופי במקום השני ,ובמקום השלישי והרביעי וכן הלאה (להלן" :זוכה
חילופי").

14.2

התאגיד יהא רשאי אך לא חייב להתקשר עם הזוכה החלופי לצורך אספקת
השירותים בהתרחש אחד מן המקרים הבאים:
לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד מכל סיבה
14.2.1
שהיא;
14.2.2

בתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה הזוכה במכרז לא יעמוד
בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו או פעל בחוסר תום לב לפי דעתו
של התאגיד;

14.2.3

בתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה ,הזוכה לא יעמוד ברכיב
כלשהו מרכיבי האיכות שעל בסיסם נוקד ציון האיכות של
הצעתו – היינו שאיכות השירותים שיספק לתאגיד תהיה
נמוכה מאיכות השירותים נשוא הצעתו כפי שבאו לידי ביטוי
בהתנסות במערכת ההדגמה .לצורך כך יהא רשאי התאגיד,
בכל עת ,לנקד את איכות השירותים שיעניק הזוכה לתאגיד
ברכיב אחד או יותר מבין רכיבי האיכות שלפיהן נוקדה הצעתו.
ככל ויימצא כי ניקוד איכות השירותים כאמור ברכיב אחד או
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יותר ,יהיה נמוך מניקוד האיכות שהוענק לזוכה בעת בחינת
הצעתו על סמך הה תנסות במערכת ההדגמה ייחשב הדבר
שאיכות השירותים שסיפק לתאגיד נמוכה מאיכות השירותים
נשוא הצעתו.

14.3

. 15

. 16

14.2.4

בתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה הזוכה לא סיפק את
השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד או שלא סיפק את
השירותים ביעילות או בנוחות;

14.2.5

בתקופת ההתקשרות או בתקופת ההארכה הזוכה הפרה את
ההתקשרות בהפרה יסודית.

14.2.6

בתקופת ההתקשרות או בתקופת ההארכה מערכת התמסורת לא
תעמוד בתנאי המפרט הטכני.

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים הנה של התאגיד ולפי שיקול
דעתו הבלעדי בלבד.

 14.4ו עדת המכרזים רשאית ל התקשר עם הזוכה החלופי (השני ,השלישי,
הרביעי וכן הלאה) גם לאחר תום מועד פקיעת הצעתם ,ובלבד שה זוכה
החלופי נתן לכך את הסכמתו  ,ואולם כל עוד הצעת הזוכה ה חלופי בתוקפה
הוא יהיה מחויב להסכים להתקשרות.
 14.5לצורך התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי כאמור ,הזוכה החלופי מחויב
לעמוד כתנאי מקדים להתקשרות עמו ,בכל ההוראות החלות על בעל
ההצעה הזוכה .
 14.6התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי ,אינה טעונה הסכמת הזוכה ל כך ואין
התאגיד מחויב ליתן לו זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור .ל זוכה אין
ולא תהיינה כל טענה ,תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם זוכה
חלופי.
תוקף ההצעה
 15.1ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  60ימים ממועד הגשת ההצ עות 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 יפר את
ההסכם שיחתם עם התאגיד ,או בכל מקרה אחר ש בו זכיית הזוכה במכרז
תבוטל .במקרה כאמור ,או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל
הפועל ,מכל סיבה שהיא  ,התאגיד יהיה רשאי בכל עת  ,אך לא חייב ,ובלי
לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין ,להתקשר עם המציע שהצעתו
דורגה במקום הבא.
 15.2התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים (א ו מי מהם) להאריך את תוקף
הצעתם לתקופה נוספת ,אחת או יותר ,לכל פרק זמן שהוא.
הצעה מסויגת או מותנית
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16.1

16.2

16.3

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
דרישות המכרז .התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון
במסמכי המכרז או בתנאיו ,א ם ייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז (להלן  " :הסתייגות ").
להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד יהא
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או לחילופין
לפסול את ההצעה ,או לחילופין לפנות למציע לשם הבהרה  ,הכל לפי שיקול
דע תו הבלעדי של התאגיד אשר יו דיע על כך למציע בכתב.
המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות
שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז  ,ככל שיורה כן התאגיד .
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הצעה תכסיסנית
בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על  -פי דין ,הצעה תכסיסנית או
הצעה הלוקה בסבסוד צולב ,או שיש בה משום חוסר תום לב ,או הצעה
שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי איתן ,ברור
ומוצק שניתן להסבירו – יהיה התאגיד רשאי לפסלה .
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אי עמידת המציע בת נאי התאגיד
 18.1התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על  -ידי מציע ,אשר
סיפק בעבר שירותים לתאגיד ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות
כנדרש בתנאי המכרז ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב
השירותים שסיפק מצד גורמי התאגיד ו/או מצד גורם ממשלתי אחר.
במקרה כזה  ,תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות
הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה  ,הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת
המכרזים .
 18.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה
למכרז קודם של התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן ונמצא כי
הגיש הצעה או הצהרה כלשהיא ש אינה נכונה ,מטעה ,ו/או שגילה רק מידע
חלקי באופן שיש בו כדי להטעות  .במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון
לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה,
הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים .
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דרישה למידע נוסף או להבהרות
 19.1ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע ,בכל שלב של המכרז ,הבהרות
בכתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע
שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו באופן מהותי או להעניק לו יתרון
בלתי הוגן על פני מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
 19.2ועדת המ כרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר ,המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו
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19.3

19.4
19.5

19.6
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של המציע בתנאי המכרז ,לרבות בתנאי הסף ,וכן לבצע כל פעולה אחרת
הדרושה לבחינת ההצעה.
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 תכליתו של
מכרז זה.
המציע מתחייב להמציא לתאגיד ,מיד עם דרישתו ,כל מידע ו/או אישור
ו/או הבהרה כאמור לעיל.
בלי לגרוע מכל האמור לעיל:
התא גיד יהא רשאי ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש ממציע
19.5.1
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.
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי
19.5.2
לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא
המכרז ,ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע
לשם ק בלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע
מגורמים שלישיים ,לפי שיקול דעתו של התאגיד ,לרבות חוות
דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.

מ 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 ההצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.

חתימה על הסכם התקשרות
 20.1בתוך  10ימי עבודה 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,
ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ,לרבות ב יצוע ו אישור קיום
הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים אשר צור פו להסכם).
 20.2למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על  -ידי התאגיד לא
יהא קיים הסכם בר  -תוקף בין הצדדים.
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. 21

.22

עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
 21.1בכפוף לתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  , 1993 -כל משתתף
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול ווע דת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם
המציעים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או
מוחרגות  ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ככל שאינה מוחרגת או חסויה
ובהצעת הזוכה במכרז ,וזאת בכפוף לחריגים שנקבעו בתקנה האמור או
בכפוף ל הלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה ,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 העלות
הכרוכה בעיון.
 21.2מציע 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.
 21.3מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת
ההצעה כולה לעיו ן מציעים אחרים.
 21.4סימון 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.
 21.5יודגש  :שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרז ים בלבד .
 21.6מ בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר
שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
זכויות ועדת המכרזים
מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים ,המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז דנן ,וועדת
המכרזים תהא רשאית בנוסף:
22.1

להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב
ולכל מטרה.

22.2

לבטל את המכרז בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,ובהתאם
לדין וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם
ההתקשרות ,וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.
יובהר לעניין זה ,כי ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי
וקיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים,
כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור .בעצם הגשת ההצעות למכרז ,יראו
את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה,
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דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת
ביצוע השירותים לפי המכרז.

. 23

22.3

לקבל כל החלטה אשר תשרת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת
תכליתו של מכרז זה.

22.4

לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.

22.5

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר ,את ההצעה שקיבלה את הניקוד
הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

22.6

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן
הגשת ההצעה למכרז על ידו.

הוראות כלליות
 23.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא
כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.
 23.2היררכיה 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.
 23.3בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,או
במקרה של סתירות בתוך אחד מן המסמכים ,יגבר הנוסח המטיב עם
התאגיד  ,המוסיף על התחייבויות המציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכויות
התאגיד  .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.
 23.4ביטויים המופיעים בלשון יחיד  -משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים
המופיעים בלשון זכר – משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
 23.5כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד ,והן לא
ישמשו לצרכי פרשנות.
 23.6התאגיד 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 יחליט 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 הביטו ל כאמור ,ולא תחול על התאגיד
כל חובה לתשלום כאמור.
 23.7קניין התאגיד במסמכים  -מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,
ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.
 23.8ניגוד עניינים וסודיות  -בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה
בניגוד עניינים /בחשש לניגוד עניינים /מראית עין של חשש לניגוד עניינים.
הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות וכן
מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד .
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23.9

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

מסמך ב' – מפרט טכני
הגדרות ואפיונים:
תיאור כללי של השירותים:
.1

שירותי המכרז הנדרשים לתאגיד הנם:
1.1

אספקת מערכות שידור להעברת תמסורות מהשטח אל אולפני התאגיד עבור צוותי
 ENGעל גבי רשתות סלולריות ורשתות תקשורת נוספות.

1.2

אספקת מערך תמיכה ותחזוקה בישראל להחלפת יחידות השידור המושכרות ומתן
מענה טלפוני לשם פתרון כל תקלה בממשק הניהול .מערך התמיכה והתחזוקה
המקומי צריך לכלול גם מלאי מספיק של חלקי חילוף וכן מערכות חליפיות
לשמירה בזמן אמת על פעילות רציפה ואיכותית  -בהיקף של לפחות  10%מסך
ההיקף המינימלי של יחידות שידור (כהגדרת המונח להלן).
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הגדרות:
1.3

"תמסורות" – חומרי ווידאו שיש להעביר מיחידות שידור לשרתי הקליטה על גבי
רשתות תקשורת.

1.4

"יחידת שידור" – יחידת שידור גדולה ו/או יחידת שידור קטנה.

1.5

"יחידת שידור גדולה" – יחידת שטח המופעלת על ידי צוות צילום או טכנאי
ומשמשת להעברת תמסורות לשרתי הקליטה ,ואשר מקיימת את כל המתואר
בסעיף  3.1במסמך זה ומכילה את המאפיינים המוגדרים במפרט הטכני עבור
יחידת שידור גדולה.

1.6

"יחידת שידור קטנה" – יחידת שטח המופעלת על ידי צוות צילום או טכנאי
ומשמשת להעברת תמסורות לשרתי הקליטה ,ואשר מקיימת את כל המתואר
בסעיף  3.2במסמך זה ומכילה את המאפיינים המוגדרים במפרט הטכני עבור
יחידת שידור קטנה.

1.7

"מערכת תמסורת"  -יחידת שידור וכל המערך הנדרש לשם תפעולה ובכלל זה כל
המפורט בסעיפים  3.3עד  3.5במסמך זה.

1.8

"אפליקציה סלולרית"  -אפליקציה סלולרית המקיימת את כל המתואר בסעיף
 3.6במסמך זה.

1.9

"מערך תמיכה ותחזוקה" – ביצוע כל האמור בסעיף  4למסמך זה וכן ביצוע של
כל פעולה נוספת שתידרש לשם שימוש נוח ופשוט במערכת השידור על ידי התאגיד.

1.10

"שרתי קליטת תמסורות" – שרת המקיים את כל האמור בסעיף  3.3במסמך זה.

1.11

"ממשק ניהול"  -מערכת המקיימת את כל האמור בסעיף  3.4במסמך זה.

1.12

"שרת לשליחת ערוץ חוזר" – שרת המקיים את כל האמור בסעיף  3.5במסמך זה.

1.13

"שירותים" – אספקת כל האמור במסמך זה ובכלל זה השכרת מערכת תמסורת
בסוג ,בהיקף ובכמות כפי שידרוש התאגיד בכל עת ואספקת מערך תמיכה
ותחזוקה .התאגיד יהא רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי להוסיף ,לשנות או
לבטל שירות כלשהוא וכן להוסיף יחידות מערכת מהסוג ו/או אפיונים ו/או
שירותים גם שאינם מפורטים במסמך דנן ,ובלבד שלא יפחית מההיקף המינימלי
של יחידות שידור כהגדרתו במסמך א' – הזמנה להציע הצעות.

תיאור כללי של השירותים:
.2

השירותים יכללו השכרה ו/או מכירה של כל אחד מהתוצרים הבאים לפחות ,אשר אפיונם
ודרישותיהם יפורטו בהמשך:
2.1

יחידות שידור גדולות מהשטח עבור צוותי  ENGלהעברת תמסורות על גבי רשתות
סלולריות ורשתות תקשורת נוספות;

2.2

יחידות שידור קטנות מהשטח עבור כתבים להעברת תמסורות על גבי רשתות
סלולריות ורשתות תקשורת נוספות;
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.3

2.3

שרתי קליטת תמסורות;

2.4

ממשק ניהול;

2.5

שרתים לשליחת ערוץ חוזר של ווידאו ואודיו מהאולפן לשטח;

2.6

חלקים ו/או רכיבים ו/או אמצעים נוספים ככל שקיימים;

2.7

אפליקציה סלולרית להעברת תמסורות ,ככל שקיימת;

פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת:
3.1

יחידת שידור גדולה
3.1.1

כניסת .HD-SDI

3.1.2

יכולת להעברת תמסורות תוך אגרגציה של לפחות  6מודמים
סלולריים פנימיים וכן קישור וויפיי וקישור רשת קווית.

3.1.3

יכולת להעביר שידור בשיהוי ( )delayשל שניה וחצי ללא חיבור קווי
ושיהוי של שניה אחת עם חיבור רשת קווית.

3.1.4

יכולת להעביר קבצי ווידאו ברזולוציית  HDבנפח דחיסה של
 mbps18לפחות בתנאי רשת אשר תומכים בקצב העברת נתונים זה.

3.1.5

יכולת להתאים באופן דינמי את נפח הדחיסה לרוחב הפס המשתנה
של חיבור הרשת .באופן דינמי הכוונה מבלי לגרום להפסקת העברת
התמסורות.

3.1.6

יכולת להעביר קבצי חומרי ווידאו שלא בשידור חי ,באיכות מוגדרת
ללא תלות באיכות הרשת (.)store and forward

3.1.7

שידור בקודק  h265או קודק ביחס דחיסה איכות באותה הרמה
לפחות.

1.1

3.1.8

מסך מגע מובנה לצורך הפעלה וניטור מקומי ללא צורך בממשק
נפרד ,ככל שקיים.

3.1.9

עמידה בתקן לבריאות קרינה )Specific Absorption Rate (SAR
של ה – FCC

ו/או עמידה בתקן  IEC 62209-2לחישוב .SAR
3.1.10

ערכת אביזרי עזר כגון :כבלי וידאו ,ספק כח ,תיק גב ארגונומי ככל
שקיים ,מעיל גשם ליחידה ככל שקיים ,מפסק הפעלה מחוץ ליחידה,
וכל אביזר ייחודי הנדרש לצורך השימוש ביחידה ו/או שיש בו כדי
ליעל או להקל את השימוש ביחידה.

 1.23.2יחידת שידור קטנה
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1.2.13.2.1

כניסת .HD-SDI

1.2.23.2.2

יכולת להעברת תמסורות תוך אגרגציה של לפחות  2מודמים
סלולריים פנימיים וכן קישור וויפיי וקישור רשת קווית.

1.2.33.2.3

יכולת להעביר שידור בשיהוי ( )delayשל שתי שניות ללא חיבור קווי
ושיהוי של שניה עם חיבור רשת קווי.

1.2.43.2.4

יכולת להעביר ווידאו ברזולוציית  HDבנפח דחיסה של mbps10
בתנאי רשת אשר תומכים בקצב העברת נתונים זה.

1.2.53.2.5

יכולת להתאים באופן דינמי את נפח הדחיסה לרוחב הפס המשתנה
של חיבור הרשת .באופן דימני הכוונה מבלי לגרום להפסקת העברת
התמסורות.

3.2.6

יכולת להעביר חומרי ווידאו שלא בשידור חי ,באיכות מוגדרת ללא
תלות באיכות הרשת (.)store and forward

1.1.13.2.7

ממדים . 20 X 15 X 7 cm :משקל1 KG :

3.2.8

שידור בקודק  h265או קודק ביחס דחיסה איכות באותה הרמה
לפחות.

3.2.9

עמידה בתקן לבריאות קרינה Specific Absorption Rate
) (SARשל ה –  FCCו  /או עמידה בתקן  IEC 62209 - 2לחישוב
" SAR

1.2.0
 1.33.3שרת קליטת תמסורות
1.3.13.3.1

יציאת .HD-SDI

1.3.23.3.2

ספק כוח כפול.

 1.43.4ממשק ניהול
1.4.13.4.1

אפשרות לנתב את השידור של יחידות הקצה ובכלל זה אפליקציות
סלולריות לשרתים.

1.4.23.4.2

שליטה ביחידות הקצה ובכלל זה הגדרת מוד פעולה ,הגדרת רשתות,
הפעלה והפסקה של שידור .בחינת עמידת המערכת בתנאי זה תעשה
על ידי בדיקת הגדרת מוד פעולה ,הגדרת רשתות ,הפעלה והפסקה
של שידור.

 1.53.5שרת לשליחת ערוץ חוזר של ווידאו ואודיו מהאולפן לשטח:
1.5.13.5.1

כניסות .HD-SDI
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1.5.23.5.2

שיהוי של עד  ms1.2שניות.

 1.63.6אפליקציה סלולרית
1.6.13.6.1

תמיכה ב  + iOSאנדרואיד.

1.6.23.6.2

יכולת לעשות אגרגציה של חיבור רשת על סלולר ו-וויפי.

מערך תמיכה ותחזוקה
.2.4

על הספק לספק מערך תמיכה ותחזוקה בישראל להחלפת יחידות השידור המושכרות ו/או
הנרכשות ומתן מענה טלפוני לשם פתרון כל תקלה בממשק הניהול ו/או ביחידות אחרת של
מערכת השידור והאפליקציות .מערך התמיכה והתחזוקה המקומי צריך לכלול גם מלאי
מספיק של חלקי חילוף וכן מערכות חליפיות לשמירה בזמן אמת על פעילות רציפה
ואיכותית .שירותי תמיכה ותחזוקה שיכללו בשירות יכלול בין היתר את כל המפורט בסעיף
זה:
 2.14.1הגדרות:
2.1.14.1.1

"יחידה תקולה" – יחידת שידור שאירעה בה תקלה.

2.1.24.1.2

"תקלה"  -פגיעה כלשהיא בתפעול רציף ושוטף של מערכות השידור
ו/או פגיעה כלשהיא בלפחות אחד מהאפיונים כפי שהוצגו במסגרת
"הדגמת המערכת" ו/או פגיעה כלשהיא בלפחות אחד מתנאי המפרט
הטכני דנן ו/או כל תקלה שהיא הגורמת לעיכוב ו/או לאי עמידה של
המערכת בצורך כלשהוא של העברת התמסורות ו/או שלא מאפשרת
שימוש נוח ויעל במערכת השידור .הסיבה לתקלה יכולה להיות מכל
גורם שהוא.

2.1.34.1.3

"יחידת שידור חדשה" – יחידת שידור חדשה ,שתהא באותו הדגם
או בדגם משופר.

2.1.44.1.4

"מערכת הדגמה" – כהגדרתה במסמך א' – הזמנה להציע הצעות.

 2.24.2הליך הטיפול בתקלה
2.2.14.2.1

התאגיד יעביר לספק קריאה לטיפול בתקלות ,באחת מהדרכים
הבאות :טלפונית למוקד התמיכה ,בשליחת הודעת טקסט ,בשליחת
הודעת מייל (להלן" :מסירת ההודעה על התקלה").

2.2.24.2.2

מועד משלוח ההודעה ו/או המועד בו בוצע החיוג למוקד התמיכה
ייחשבו כמועד מסירת ההודעה על התקלה גם באם הספק לא יענה
לטלפון ו/או לא יקרא את ההודעות.

2.2.34.2.3

סיום הטיפול בתקלה יחשב במסירת יחידת מערכת חדשה.
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2.2.44.2.4

על הספק לתן מענה בתוך  24שעות מרגע מסירת ההודעה על התקלה
אשר יכלול:
תיקון היחידה התקולה במקרה שהתקלה
2.2.4.14.2.4.1
ניתנת לתיקון מהיר ובאופן מעולה.
החלפת היחידה התקולה ביחידה שידור
2.2.4.24.2.4.2
חילופית עד למסירת יחידת שידור חדשה ,ככל שאין
לספק יחידת שידור חדשה למסור לתאגיד( .להלן:
"יחידת שידור חילופית")

2.2.54.2.5

על הספק לספק יחידת שידור חדשה במקום היחידה התקולה בתוך
חמשה ( )5ימי עבודה לכל היותר מיום מסירת ההודעה על התקלה.

 2.34.3מוקד מענה טלפוני
2.3.14.3.1

על הספק לאפשר בזמן אמת מוקד טלפוני לטיפול בתקלות בשעות
הפעילות  23:30 – 07:00בכל ימות השבוע א' – שבת על ידי גורם
מקצועי ,מיומן ובעל ניסיון.

2.3.24.3.2

בכל תקלה שתהיה קשורה בממשק הניהול ,באפליקציה ו/או
בשרתים על הספק לדאוג לתיקון התקלה באופן מידי ובאופן שלא
יפריע לתאגיד בהעברת תמסורות .תיקון התקלה יבוצע ככל הניתן
באמצעות המענה הטלפוני ,ו/או בהתחברות מרחוק וככל שהדבר
יצריך אף בהגעה פיזית לאתרי התאגיד.

 2.44.4הדרכות
הספק יבצע לכשיתבקש הדרכות שוטפות וריענון למי מטעם התאגיד ,בשפה
העברית ,וכן יאפשר הדרכות דרך אתרי אינטרנט ככל שאלה קיימים.
 2.54.5שדרוגים ועדכונים
הספק ידאג להטמעה שוטפת ורציפה של שדרוגים ועדכונים במערכת השידור בכל
עת בין אם מדובר בעדכוני יצרן ובין אם מדובר בעדכונים ו/או שדרוג הנדרש לצרכי
התאגיד וכן יבצע הדרכות ככל שיידרש.
 2.64.6הפרה יסודית של ההתקשרות
כל אחד מהמצבים הבאים יהווה הפרה יסודית של ההתקשרות:
2.6.14.6.1

הישנות של תקלות משביתות בהיקף של ( 5חמש) תקלות או יותר
בפרק זמן של ( 30שלושים) ימים  -גם אם זה נעשה ביחידות שידור
שונות ,ו/או ברכיבים שונים של המערכת ו/או באפליקציה
הסלולרית.
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"תקלה משביתה" – תקלה הגורמת לשיבוש בהעברת התמסורת
ו/או בהעברתו באופן שאינו איכותי ו/או הגורמת לשיהוי רב
בהעברתו וכיוצא באלה.
2.6.24.6.2

הישנות של שתי פעמים (פעמיים) או יותר  -של איחור בהחלפת יחידת
השידור התקולה ,ביחידת שידור חדשה בפרק זמן של שלשה ()3
חודשים.

2.6.34.6.3

הישנות של שתי פעמים (פעמיים) או יותר  -של איחור בהחלפת יחידת
השידור התקולה ,ביחידת שידור חילופית בפרק זמן של ארבעה ()4
חודשים.

2.6.44.6.4

אי מתן מענה טלפוני מוצלח לתיקון תקלה והתקלה תמנע מהתאגיד
העברת תמסורות בעיתוי ו/או במועד שבו הייתה חשיבות ציבורית
מיוחדת להעברת השידור.

 2.74.7תשלום פיצויים מוסכמים:
2.7.14.7.1

מבלי לגרוע מהגדרות ההפרה יסודית האמורות לעיל ,ומכל סעד אחר
המוקנה לתאגיד ובכפוף להוראות ההסכם ,בכל מקרה של אי קיום
ו/או קיום חלקי של דרישות מתן השירותים ,באופן שיגרם לתקלה
משביתה ,ישלם המציע לתאגיד פיצוי מוסכם כמפורט להלן:

התקלה

זמן טפול ראשוני
עד לאספקת
יחידת השידור
החילופית או
טיפול טלפוני
בתיקון תקלה
ממועד מסירת
ההודעה על
התקלה

זמן טיפול עד
לאספקת יחידת
שידור חדשה
ממועד מסירת
ההודעה על התקלה

תקלה שמקורה בממשק הניהול בתוך שעה אחת
( )1בשעות
ו/או בשרתים
הפעילות של
מוקד התמיכה
יחידה תקולה

 24שעות

גובה הפיצוי
הכספי בגין אי
עמידה ביעד
השירות

 ₪ 400לכל חצי
שעת איחור

 5ימי עבודה

 ₪ 100לכל שעת
איחור.
הצטברות של מעל
( 3שלש) תקלות
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זמן טפול ראשוני
עד לאספקת
יחידת השידור
החילופית או
טיפול טלפוני
בתיקון תקלה
ממועד מסירת
ההודעה על
התקלה

התקלה

זמן טיפול עד
לאספקת יחידת
שידור חדשה
ממועד מסירת
ההודעה על התקלה

גובה הפיצוי
הכספי בגין אי
עמידה ביעד
השירות

משך  30ימים:
" 1,000ח .או 2%
אחוזים מהתשלום
החודשי.

2.7.24.7.2

מימוש פיצויים מוסכמים על ידי התאגיד ,ייעשה בהתאם לשיקול
דעתו של התאגיד ,ובכלל זה יהיה רשאי התאגיד לגבות את התשלום
בדרך של קיזוז מכל סכום המגיע לספק מכל מקור התקשרות שהוא
ובגין כל שירות שהוא.

2.7.34.7.3

למען הסר ספק ,מודגש ,כי מנגנון הפיצוי העומדים לרשות התאגיד
בהתאם לסעיף זה ועל פי כל דין ,הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו
במקביל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

תיאור יחידות השידור הקטנות שבבעלות התאגיד
.3.5

נכון למועד פרסום המכרז ,בבעלות התאגיד שש עשרה ( )16יחידות שידור קטנות ,בעלי
האפיונים המתוארים בסעיף  3.2לעיל ,משנת יצור  2017ומתוצרת ( LIVEUלהלן" :יחידות
השידור הקיימות בתאגיד").

הערכה של היקף ההתקשרות
.4.6

הנתונים בסעיף זה ניתנים לנוחות בלבד:
 4.16.1להלן הערכה על דרך האמדנא של היקף המערכות שהתאגיד צרך בממוצע בשנה
האחרונה.
4.1.16.1.1

שכר בערך  21יחידות שידור גדולות

4.1.26.1.2

רכש בערך  15יחידות שידור קטנות.

 4.26.2מדובר בהערכה משוערת בלבד שנעשתה על דרך האמדנא ואין בה כדי לחייב את
התאגיד בכל היבט שהוא והיא נמסרה אך ורק לצורך מתן אינדיקציה על מנת
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להקטין את חוסר וודאות המציעים ,וכי התאגיד רשאי להקטין ,להגדיל ,לשנות
ולא להזמין כלל את השירותים.
 4.36.3למרות האמור ,התאגיד יתחייב ,בתקופת ההתקשרות הראשונה ,לצריכת היקף
מינימלי של יחידות שידור ,לפי כל האמור להלן:
4.3.16.3.1

שכירת  15יחידות שידור גדולות.

4.3.26.3.2

רכישת  15יחידות שידור חדשות במקום  15יחידות השידור
הקיימות.

מובהר :התחייבות התאגיד תחול רק בתקופת ההתקשרות הראשונה ,היינו 18
חודשים הראשונים בלבד .בתקופת ההארכה ,התאגיד יהא רשאי להחליט על כל
תקופה ועל כל כמות של צריכת יחידות שידור לפי שיקול דעתו הבלעדי"( .תקופת
התקשרות ראשונה"" ,תקופות ההארכה" כהגדרתם במסמך א' – הזמנה להציע
הצעות).
(להלן" :היקף מינימלי של יחידות שידור").
 4.46.4מובהר כי עם סיום תקופת ההתקשרות ,יוחזרו כל יחידות השידור והציוד
שיושכרו במהלך תקופת ההתקשרות באותו המועד של סיום ההתקשרות ,גם אם
חלק מיחידות השידור הושכרו במועדים שונים.
 4.56.5התאגיד יהא רשאי בכל עת ,ולפי שיקול דעתו ,ולכל צורך שהוא ,להזמין יחידות
שידור נוספות ,וכל שירות אחר הנכלל במכרז .מובהר כי לגבי יחידות שידור קטנות
הוא יהא רשאי לרכוש ו/או לשכור לפי שיקול דעתו (להלן" :יחידות שידור
ושירותים נוספים") .הספק מתחייב להעמיד לתאגיד ,לבקשתו ,את יחידות
השידור והשירותים הנוספים כדלקמן:
4.5.16.5.1

מספר יחידות שידור נוספות תהיה בכמות של לפחות מחצית מכמות
יחידות השידור שהתאגיד ישכיר בפועל בעת בקשתו ליחידות שידור
ושירותים נוספים.

4.5.26.5.2

צריכת יחידות שידור ושירותים הנוספים תהיה לכל תקופה שינקוב
התאגיד ,בתעריפי המכרז ויחולו עליה הוראות המכרז בשינויים
המתחייבים.

4.5.36.5.3

מועד אספקת יחידות השידור והשירותים הנוספים יהיה כפי שיורה
התאגיד ,ואולם על התאגיד לשלוח לספק את הבקשה ליחידות
השידור והשירותים הנוספים לפחות ( 60שישים) יום מראש ,ככל
שהדבר ניתן.

 4.66.6מבלי לגרוע מהאמור ,בהתקיים אירוע חדשותי מיוחד שיצריך כיסוי חדשותי
מורחב מעבר לשגרה ,ואשר לא היה ידוע מראש הספק מתחייב לספק לתאגיד ,על
אתר ,יחידות שידור ושירותים נוספים כדלקמן:
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4.6.16.6.1

מספר יחידות שידור נוספות תהיה בכמות של לפחות רבע מההיקף
המינימלי של יחידות השידור מהסוג הנדרש.

4.6.26.6.2

צריכת יחידות שידור ושירותים הנוספים תהיה לכל תקופה שינקוב
התאגיד ,בתעריפי המכרז ויחולו עליה הוראות המכרז בשינויים
המתחייבים.

4.6.36.6.3

מועד אספקת יחידות השידור והשירותים הנוספים יהיה כפי שיורה
התאגיד ,ואולם על התאגיד לשלוח לספק את הבקשה ליחידות
השידור והשירותים הנוספים לפחות  24שעות מראש.

מסמך ג'  -חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי מסמך זה ולצרף אליה את כל הטפסים המצורפים לו וכן
כל תיעוד נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' – הזמנה להציע הצעות .מסמך זה וכל הטפסים
יצורפו למעטפה א'.
לתשומת לב המציע יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
פרטי המציע

.1
נושא

פרטים למילוי

שם המציע
סוג התאגיד
מספר מזהה
תאריך הרישום
מנכ"ל המציע
כתובת:

רחוב:

_____________________________________

מספר_____________________________________ :
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פרטים למילוי

נושא

ישוב:

_____________________________________

מיקוד_____________________________________ :

מספר טלפון

מספר פקס

כתובת דוא"ל

.2

פרטי איש הקשר מטעם המציע
נושא

שם איש הקשר

תפקיד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס
כתובת דוא"ל

פרטים למילוי
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מערכת תמסורות המוצעת

שם היצרן__________________________________________ :

חתימת המציע

תאריך

שם מלא של החותם בשם
המציע

חתימה וחותמת המציע
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טופס מס פר  – 1המציע  ,זהותו ומורשה החתימה
• טופס זה ימולא ו יחתם ע"י עו"ד ו/או רו"ח .
•

לטופס זה יש לצרף את ה מסמכים המפורטים .

•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ___________________________________ [יש למלא את
השם המלא] מ"ר _______________ [יש למלא את מספר הרישיון] ,שכתובתי
___________________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע
ב מכרז שבנדון :

.1

שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:
........................................................................................

.2

סוג ההתאגדות ................................................................. :

.3

מספר זיהוי/רישום:
............................................................................... ..........

.4

הריני לאשר כי המציע אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור בסעיף
362א בחוק החברות ,התשנ"ט.1999 -

.5

שמות המוסמכים לפי מסמכי היסוד של המציע לחתום בשם במציע ולחייב את
המציע לעניין מכרז זה ,ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני ,הנם:

 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו

 ............................נושא/ת ת "ז מס' .........................

.6

ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה,
התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.
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.7

מצורפים למסמך זה :
א  .תדפיס פרטי חברה  /שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר
האינטרנט של רשות התאגידים .
ב  .מסמך החלטת המציע בדבר אישור מורשה חתימה מטעם המציע כשהוא
מאומת כ"מתאים למקור".
ג  .אישור מרשם התאגידים על דבר שינוי שם המציע ,ככל שקיים.

בכבוד רב,

___________
שם מלא

_____ ________ ________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך

42
מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 18.10.20

טופס מספר  - 2תצהיר המציע לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים  ,התשל"ו 1976-

( להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו" ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

• לטופס זה יש לצר ף את כל המסמכים המפורטים .
•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

 ,לאחר שהוזהרתי ,כי עליי
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________ (להלן:
"המציע") עבור תאגיד השידור הישראלי ,וזאת לאור היותי מורשה לעשות כן ומוסמך/ת
מטעמו ,וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר.
 .2לאור האמור ,הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,מתקיימים כל אלה
במצטבר[ :המציע יסמן √ במקום הרלוונטי]
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר
משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א – ( 1991להלן" :חוק עובדים זרים") ,וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
( 1987להלן" :חוק שכר מינימום").
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו ביותר
משתי ( ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון למועד האחרון
להגשת ההצעות חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו ביותר
משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי הפירוט דלהלן ,ונכון
למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.

.1
.2

פירוט העבירה

תאריך ההרשעה

[מספר סעיף ושם חוק]

[חודש ושנה]
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.3
*מספר השורות הנו להמחשה בלבד

לצורך סעיף זה" :הורשע" ו " -בעל זיקה" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 .3נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן √ במקום

הרלוונטי]

❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חל על המציע.
❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות חל על המציע והוא מקיים אותן ,והיה ומעסיק  100עובדים
ומעלה ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב ,גם כי יפנה למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו
לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
או לחילופין מצהיר כי התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות
בהתאם לסעיף זה ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת ,כי
אכן פנה בפועל כאמור ,ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין ,אכן פעל ליישומן.
לצורך סעיף זה" :מעסיק" – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.
 .4המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנהל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז.
 .5לתצהיר זה מצורפים המסמכים הבאים:
)1

אישור מפקיד מורשה כהגדרתו בחוק ,מרואה-חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו
המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת
מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו 1975-או שהוא פטור מלנהלם;

)2

אישור מפקיד מורשה כהגדרתו בחוק ,מרואה-חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו
המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975 -

)3

אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה" ככל שקיימים.

אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא.
________
תאריך

_______________________

________________________

שמו של המצהיר

חתימת המצהיר
(ללא חותמת המציע)
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אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________
התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה
____________  /המוכרת/ת לי באופן אישי ,ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע
על הצהרה זו ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
__________________
עו"ד (חתימה +חותמת)
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טופס מספר  - 3התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו" ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

טופס זה יש להגיש במעטפה א'.

 ,לאחר שהוזהרתי ,כי עליי
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________ (להלן:
"המציע") מכרז מס'  15/2020עבור תאגיד השידור הישראלי.

.2

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

.3

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

.4

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

.5

הנני מעוניין לספק לתאגיד את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז.

.6

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.

.7

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

.8

הוראות המכרז על כל חמשת מסמכיו ו כל המצורפים לכל מסמך ובכלל זה ההסכם
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.

.9

אי תיאום הצעות במכרז:
9.1

המציע והח"מ לא ת י א מו מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר
כלשהו שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.

9.2

ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד במעטפה נפרדת  ,מוגשת
על  -ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים
או מציע פוטנציאליים למכרז הסכם ,הבנות ,התייעצות ,קשר או שיתוף
פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
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9.3

ה הצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד ,גובשה על  -ידי המציע בתום
לב ,ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או
משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

9.4

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

9.5

המציע והח"מ לא היו מעורב ים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות
למכרז.

9.6

המציע והח"מ לא הי ו מעורב ים בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה
גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.

9.7

המציע והח"מ לא היו מ עו רב ים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי
תחרותית מכל סוג שהוא.

9.8

המציע והח"מ מודע ים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש
שנות מאסר בפועל.

. 10

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

. 11

המציע והח"מ בדקו באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ,התנאים ,המגבלות,
העלויות ,הסיכונים וכל פרט אחר הקשר ים לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום
התחייבויותינו על פי המכרז ,במועדן ובמלואן ,בירר כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך
ווידא כי יהיה ביכולתו לקיים את כל התחייבויותיו על פי המכרז אם י זכה בו .

. 12

המציע ב על הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות ה היתרים
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 ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי למנוע מהמציע לקיים איזו
מהתחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המצ יע או על  -פי דין.

. 13

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

. 14

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

. 15

המציע פועל ומקיי ם חובותי ו בעניין שמירת זכויות עובדים ,ככל שיש לו 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
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מינימום ,תשמ"ז  , 1987 -ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ,כמתחייב מחוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
. 16

ידוע ומוסכם על המציע כי במידה ו י זכה במכרז דנן ,ההתקשרות עימ ו וכן היקפה
מותנים בקיומו של תקצ יב מאושר על ידי התאגיד ,בצרכים המשתנים של התאגיד
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים ,ככל שידרשו.

. 17

במקרה בו לא יהיה לתאגיד תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו
כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתו כמפורט לעיל ,לא יינתן
השירות ע"י הזוכה ו/או לא יינת ן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית,
לא תהיה ל מציע כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

. 18

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את
המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ,ו/או לפצל את ההתקשרות
כמפרט במסמכי המכרז בהתאם לשיקול ד עתו הבלעדי ובהתאם לתקציבים
שיעמדו לרשותו ויועברו אליו בפועל.

. 19

המציע מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה ל ו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז ,דחיית ביצועו ,או שינוי כלשהו בהיקף
השירותים המבוקשים על ידי התאגיד ,מכל סיבה שהיא  .מבלי לגרוע מכלליות
האמור דלעיל ,המציע מסכים לכך שהוא לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך
אף אם יגרם לו נזק .כמו כן ,לא תהא ל ו כל תביעה בגין אי ביצוע השירותים מכוח
המכרז בהיקף מסוים.

. 20

ה מציע מצהיר כי לא י בוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי התאגיד ,בגין כל
עיכוב בה שלמת השירות או הפסקת השירות ,זמנית או קבועה מכל סיבה שהיא
ובכלל בשל הליכי משפט שיינקטו ,אם יינקטו ,על ידי מציע או צדדים שלישיים
כלשהם.

. 21

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  60ימים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז .ידוע לי ואני מסכ ים כי במידה וינקטו
הליכים משפטיים בעניין המכרז ,תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום הליכים
משפטיים אלה ובתוספת  30יום או עד תום  90ימים לאחר המועד האחרון להגשת
ההצעות ,לפי המאוחר מביניהם .במידה וידרוש התאגיד יוארך תוקפה של הצעתי
לתקופה נוספת.

. 22

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

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :
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אישור עו"ד

אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב
בפני מר/גב'  .....................אשר מוסמך לחתום ולהתחייב על תצהיר זה בשם המציע
המוכר/ת לי אישית ולאחר שזיהיתיו/ה לפי ת "ז מס'  ........................ול אחר
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 מספר  - 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו" ד.
•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

•

יש לפרט במדויק אילו פרטים בהצעה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים
במקרה הרלוונטי.

• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.
אני הח"מ __________________ ,מס' רישום( _______________________ :להלן:
"המציע") מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבחלופה הרלוונטית:
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס'  15q2020עבור תאגיד השידור ,אינה כוללת
פרטים סודיים.
 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן [במקרה של מילוי
חלק זה ,יש לצרף עותק נוסף של ההצעה ,שבו החלקים הסודיים מושחרים]:

.1

.2
.3

.4

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.
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.
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.
ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים ,וכי 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.
______________________

____________________

תאריך

חתימה  +חותמת (אם נדרש)
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טופס מספר  – 5תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיים
בהתאם לסעי ף  , 5.3במסמך א' – הזמנה להציע הצעות

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו" ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

• לטופס זה יש לצר ף את כל המסמכים המפורטים .
•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

• מובהר כי מיל וי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול
ל הביא לפסילת ההצעה .

אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמ ך
והמורשה לתת תצהיר זה בשם התאגיד _______________________ מספר תאגיד
___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת המציע
בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
א.

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

ב.

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

.1

מערכת התמסורת המוצעת :
המערכת המוצעת וחלקי המערכת_______________________________ :

שרת קליטת תמסורות  :מספר השרתים שנדרשים לצורך קליטה בו זמנית של 20
יחידות שידור ______________________ שרתי קליטת תמסורות.

שרת שליחת ערוץ חוזר  :מספר השרתים שנדרשים לצורך שליחה בו זמנית ל – 20
יחידות שידור ______________________ .שרתי שליחת ערוץ חוזר.

שם יצרן המערכת__________________________ _____ ____________ :

מספר מזהה של יצרן המערכת__________________________________ :
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כתובת יצרן המערכת_________________________________________ :

כתובת מייל יצרן המערכת__________ ___________________________ :

נציג היצרן בארץ :שם מלא וכתובת מייל___________________________ :

מספר יחידות המערכת המושכרים בישראל _________________________

מספר יחידות המערכת המצויות במלאי בישראל_____________________ :

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5. 3למס מך א' – הרשאה או הסמכה מהיצרן
להלן נוסח תנאי הסף:
" 5.3

.2

ה מציע מוסמך או מורשה על ידי היצרן של מערכת התמסורת המוצעת
מטעמו (להלן " :היצרן " ו  " -מערכת התמסורת המוצעת" בהתאמה)
להשכיר בישראל את מערכת התמסורת לאחרים " .

האם המציע מוסמך או מורשה על ידי היצרן של מערכת התמסורת המוצעת
להשכיר את מערכת התמסורת המוצעת בישראל?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.3

על המציע לצרף אישור חתום כדין מאת היצרן מאושר בחותמת
"מתאים למקור" על דבר היותו של המציע  :מוסמך או מורשה להשכיר
יחידות המערכת בישראל.

.4

האם המציע הנו המורשה הבלעדי מטעם היצרן בישראל?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה
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להוכח ה ראשונית של תנאי הסף הקבוע בסעיף  5. 4למסמ ך א' – קיום מאפייני
מסמך ב' – המפרט הטכני.
להלן נוסח תנאי הסף : 5.4
" 5.4

מערכת התמסורת המוצעת והאפליקציה מקיימים לכל הפחות את המאפיינים
המתוארים במסמך ב'  -המפרט הטכני ,כד לק מן:
 5.4.1יחידת שידור גדולה :מקיימת את המאפיינים שבסעיף  : 3.1סעיפים
 3.1.1עד . 3.1.7 3.1.9
 5.4.2יחידת שידור קטנה :מקיימת את המאפיינים שבסעיף  : 3.2סעיפים 3.2.1
עד . 3.2.7 3.2.9
 5.4.3שרת קליטת תמסורות :מקיים את המאפיינים שבסעיף  : 3.3סעיפים
 3.3.1עד . 3.3.2
 5.4.4ממשק הניהול :מקיים את המאפיינים שבסעיף  : 3.4סעיפים  3.4.1עד
. 3.4.2
 5.4.5שרת לשליחת ערוץ חוזר :מקיים את המאפיינים שבסעיף  : 3.5סעיפים
 3.5.1עד . 3.5.2
 5.4.6אפליקציה סלולרית :מקיימת את המאפיינים שבסעיף  : 3.6סעיפים
 3.6.1עד " . 3.6.2

.5

ה אם יחידות שידור גדולה מקיימת את המאפיינים הבאים? יש לסמן  Vבמשבצת
המתאימה באם היחידה מקיימת את המאפיין:
יחידת שידור גדולה


כניסת .HD-SDI



יכולת להעברת תמסורות תוך אגרגציה של לפחות  6מודמים סלולריים פנימיים
וכן קישור וויפיי וקישור רשת קווית.



יכולת להעביר שידור בשיהוי ( )delayשל שניה וחצי ללא חיבור קווי ושיהוי של
שניה עם חיבור רשת קווית.



יכולת להעביר קבציחומרי ווידאו ברזולוציית  HDבנפח דחיסה של mbps18
לפחות בתנאי רשת אשר תומכים בקצב העברת נתונים זה.



יכולת להתאים באופן דינמי את נפח הדחיסה לרוחב הפס המשתנה של חיבור
הרשת .באופן דימני הכוונה מבלי לגרום להפסקת העברת התמסורות.



יכולת להעביר קבצי ווידאו שלא בשידור חי ,באיכות מוגדרת ללא תלות באיכות
הרשת (.)store and forward



שידור בקודק  h265או קודק ביחס דחיסה איכות באותה הרמה לפחות.
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מסך מגע מובנה לצורך הפעלה וניטור מקומי ללא צורך בממשק נפרד ,ככל שקיים.



עמידה בתקן לבריאות קרינה ) Specific Absorption Rate (SARשל ה –  FCCו/או
עמידה בתקן  IEC 62209-2לחישוב .SAR

.6

ה אם יחיד ת שידור קטנה מקיימת את המאפייני ם הבאים? יש לסמן  Vבמשבצת
המתאימה באם היחידה מקיימת את המאפיין:
יחידת שידור קטנה


כניסת .HD-SDI



יכולת להעברת תמסורות תוך אגרגציה של לפחות  2מודמים סלולריים פנימיים
וכן קישור וויפיי וקישור רשת קווית.



יכולת להעביר שידור בשיהוי ( )delayשל שתי שניות ללא חיבור קווי ושיהוי של
שניה עם חיבור רשת קווי.



יכולת להעביר ווידאו ברזולוציית  HDבנפח דחיסה של  mbps10בתנאי רשת אשר
תומכים בקצב העברת נתונים זה.



יכולת להתאים באופן דינמי את נפח הדחיסה לרוחב הפס המשתנה של חיבור
הרשת .באופן דימני הכוונה מבלי לגרום להפסקת העברת התמסורות.



יכולת להעביר חומרי ווידאו שלא בשידור חי ,באיכות מוגדרת ללא תלות באיכות
הרשת (.)store and forward

.7



ממדים . X 15 X 7 cm 20 :משקלKG 1 :



שידור בקודק  h265או קודק ביחס דחיסה איכות באותה הרמה לפחות.



עמידה בתקן לבריאות קרינה ) Specific Absorption Rate (SARשל ה –  FCCו/או
עמידה בתקן  IEC 62209-2לחישוב "SAR

האם שרת קליטת תמסורותחומרים מקיים את המאפיינים הבאים? יש לסמן V
במשבצת המתאימה באם השרת מקיים את המאפיין:
שרת קליטת תמסורותחומרים

.8



יציאת .HD-SDI



ספק כוח כפול.

האם ממשק ניהול מקיים את המאפיינים הבאים? יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה
באם השרת מקיים את המאפיין:
ממשק ניהול
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.10.9



אפשרות לנתב את השידור של יחידות הקצה ובכלל זה אפליקציות סלולריות
לשרתים.



שליטה ביחידות הקצה ובכלל זה הגדרת מוד פעולה ,הגדרת רשתות ,הפעלה
והפסקה של שידור .בחינת עמידת המערכת בתנאי זה תעשה על ידי בדיקת הגדרת
מוד פעולה ,הגדרת רשתות ,הפעלה והפסקה של שידור.

האם שרת לשליחת ערוץ חוזר של ווידאו ואודיו מהאולפן לשטח ,מקיים את המאפיינים
הבאים? יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה באם השרת מקיים את המאפיין:
שרת לשליחת ערוץ חוזר של ווידאו ואודיו מהאולפן לשטח:


כניסות .HD-SDI



שיהוי של עד  ms 1.2שניות .

 .11.10האם אפליקציה סלולרית ,מקיימת את המאפיינים הבאים? יש לסמן  Vבמשבצת
המתאימה באם האפליקציה מקיימת את המאפיין:
אפליקציה סלולרית:


תמיכה ב  + iOSאנדרואיד.



יכולת לעשות אגרגציה של חיבור רשת על סלולר ו-וויפי.

להוכח ת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5 .5למסמ ך א' – ניסיון היצרן
להלן נוסח תנאי הסף:
" 5.5

היצרן בעל ניסיון באספקת ו/או בהשכרת ו/או במתן זכויות שימוש ו/או בשימוש
עצמי במערכת תמסורת ,בהיקף אספקה של לפחות  ₪ 2,400,000לכל אחת
מהשנים  2018 , 2017ו – . 2019
מובהר כי ניסיון היצרן לצורך סעיף זה יכול להיות בישראל או מחוץ לישראל " .

12.

האם היצרן בעל ניסיון באספקת ו/או בהשכרת ו/או במתן זכויות שימוש ו/או
בשימוש עצמי במערכת התמסורת המוצעת?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

ככל שהתשובה היא כן ,יש לפרט את דרכי הענקת הזכויות במערכת לאחרים:


אספקה (מכירה)



השכרה
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מתן זכות שימוש



שימוש עצמי



אחר ______________________

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 14

האם יצרן המערכת בעל ניסיון כאמור בסעיף  11לעיל בהיקף אספקה של לפחות
 ₪ 2,400,000לכל אחת מהשנים  2018 , 2017ו – . 2019


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.14

על המציע לצרף אישור רואה חשבון של היצרן בדבר היקף האספקה כאמור
בנוסח של טופס מספר .7

. 14

על המציע להשלים את הטבלה הבאה:

שם הלקוח
וכתובתו

פירוט העברת
הזכויות ביחידת
המערכת ללקוח
מכירה ,השכרה ,
מתן זכות שימוש
או אחר

תחילת

סיום

מועד
התקשרות עם
הלקוח

מועד
התקשרות עם
הלקוח

יום  /חודש  /שנה

יום  /חודש  /שנה

איש קשר
אצל הלקוח
ופרטי
התקשרות
( שם ,דוא"ל
ומס' טלפון

ניד )
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שם הלקוח
וכתובתו

פירוט העברת
הזכויות ביחידת
המערכת ללקוח
מכירה ,השכרה ,
מתן זכות שימוש
או אחר

תחילת

סיום

מועד
התקשרות עם
הלקוח

מועד
התקשרות עם
הלקוח

יום  /חודש  /שנה

יום  /חודש  /שנה

איש קשר
אצל הלקוח
ופרטי
התקשרות
( שם ,דוא"ל
ומס' טלפון

ניד )
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פירוט העברת
הזכויות ביחידת
המערכת ללקוח

שם הלקוח
וכתובתו

מכירה ,השכרה ,
מתן זכות שימוש
או אחר

תחילת

סיום

מועד
התקשרות עם
הלקוח

מועד
התקשרות עם
הלקוח

יום  /חודש  /שנה

יום  /חודש  /שנה

איש קשר
אצל הלקוח
ופרטי
התקשרות
( שם ,דוא"ל
ומס' טלפון

ניד )

להוכח ת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.5 5 .6למסמ ך א' – ניסיון המציע

להלן נוסח תנאי הסף:
"  5.6המציע בעל ניסיון באספקת שירותים ו/או ציוד לגופי שידור בישראל בהיקף
אספקה של לפחות  ₪ 500,000בכל אחת מהשנים , 2018 , 2017 :ו " 2019 -
" 5.5

המציע בעל ניסיון באספקת שירותים ו/או ציוד לגופי שידור בישראל בהיקף
אספקה של לפחות  ₪ 500,000בכל אחת מהשנים , 2018 , 2017 :ו . 2019 -
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן את טופס מספר
".6

 . 15. 11האם המציע בעל ניסיון באספקת שירותים לגופי שידור ב ישראל?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

 . 16. 12האם המציע בעל ניסיון באספקת ציוד לגופי שידור בישראל?


כן



לא
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יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

 . 17. 13האם המציע בעל ניסיון כאמור בסעיף  16ו/או בסעיף  17לעיל בהיקף אספקה של
לפחות  ₪ 500,000בכל אחת מהשנים , 2018 , 2017 :ו ? 2019 -


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

 . 18. 14על המציע לצרף אישור רואה חשבון מטעם החברה בנוסח המצורף בזה
בטופס מספר 6
 . 19. 15על המציע להשלים את הטבלה הבאה:

שם הלקוח
וכתובתו

פירוט אספקת
השירותים ו/או
הציוד לגוף
שידור

היקף כספי של
ההתקשרות בש"ח

תחילת

סיום

מועד
התקשרות עם
הלקוח

מועד
התקשרות עם
הלקוח

יום  /חודש  /שנה

יום  /חודש  /שנה

איש קשר
אצל הלקוח
ופרטי
התקשרות
( שם ,דוא"ל
ומס' טלפון

ניד )
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שם הלקוח
וכתובתו

פירוט אספקת
השירותים ו/או
הציוד לגוף
שידור

היקף כספי של
ההתקשרות בש"ח

תחילת

סיום

מועד
התקשרות עם
הלקוח

מועד
התקשרות עם
הלקוח

יום  /חודש  /שנה

יום  /חודש  /שנה

איש קשר
אצל הלקוח
ופרטי
התקשרות
( שם ,דוא"ל
ומס' טלפון

ניד )

להוכחת תנאי הסף הקובע בסעיף
. 20
פיננסית

 5.7 5.6למסמך א' – איתנות

60
מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 18.10.20
להלן נוסח תנאי הסף:
" 5.7

המציע בעל איתנות כספית כדלקמן:
5.7.2

הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם כוללים הערה
בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".

5.7.3

אין התכנות להערת "עסק חי" ממועד החתימה על הדוחו"ת האחרונים.

 5.7.4המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או
פירוק ואין בק שות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו
עיקולים מהותיים " .
" 5.6

המציע בעל איתנות כספית כדלקמן:
 5.6.1המציע בעל היקף מחזור כספי של לפחות  ₪ 1,000,000בכל אחת
מהשנים . 2019 , 2018 , 2017
 5.6.2הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם כוללים
הער ה בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי.
 5.6.3אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון למועד
חתימת רואה החשבון מטעם המציע על גבי טופס מספר . 6
 5.6.4המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת
רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא
הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן לצרף
את טופס מספר  6לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיפים  5.6.2 , 5.6.1ו –
". 5.6.3

. 16

האם המציע בע ל היקף מחזור כספי של לפחות  ₪ 1,000 , 000לכל אחת מהשנים
? 2019 2017,2018


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

 . 21. 17האם הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם כוללים הערה בדבר
ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי" ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

 . 22. 18האם קיימת התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" ממועד החתימה על
הדוחו"ת האחרונים ?
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כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

 . 23. 19האם המציע נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק
ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

 . 24. 20על המציע לצרף אישור רואה חשבון מטעם החברה בנוסח המצורף בזה
בטופס מספר . 6
ה נני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה______________ :

תאריך ___________ :שם המצהיר____________ :
אישור עו"ד

אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב
בפני מר/גב'  .....................אשר מוסמך לחתום ולהתחייב על תצהיר זה בשם המציע
המוכר/ת לי אישית ולאחר 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 פר  – 6אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית
בהתאם לסעיף  5.7ב מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות

• טופס זה יחתם ע"י רו"ח .
• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.
אנו רואי החשבון של המציע_______________________________________________ :

מספר חברה של המציע( ______________________ :להלן "המציע") ,מאשרים כדלקמן:
ביקרנו את ההצהרה של המציע כאמור בסעיף  13ובסעיף  16לטופס מספר  .5בדבר היקף אספקה
של שירותים ו/או ציוד לגופי שידור בישראל בכל אחת מהשנים  2018 ,2017ו.2019-
הצהרת המציע כאמור ,הינה באחריות הנהלת המציע ,כאשר אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה
בהתבסס על ביקורתנו.
הרינו לאשר כי ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם
נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות
שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של התאגיד וכן הערכת נאותות ההצגה
בהצהרה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו  , -ההצהרה בדבר הנתונים לעניין היקף אספקה של שירותים ו/או ציוד לגופי שידוה
בישראל כמפורט בסעיף  13בטופס מספר  ,5וכן ההצהרה בדבר היקף מחזור כספי כמפורט בסעיף
 16לטופס מספר  - 5משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה.
וזאת בהתבסס על :הדוחות הכספיים של המציע בעבור השנים לגביהם קיימים דוחות כספיים
חתומים ומאושרים ,או בהתבסס על ו/או מאזני הבוחן של המציע בעבור השנים לגביהם טרם
נחתמו או אושרו הדוחות הכספייםו.

בנוסף הרינו לאשר כדלקמן:
.1

הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם כוללים הערה בדבר ספקות לגבי
המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".

.2

לפי מיטב בדיקתנו וידיעתנו אין התכנות או שאין ספקות משמעותיים להערת "עסק חי"
ממועד החתימה על הדוחו"ת האחרונים.
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.3

לפי מיטב בדיקתנו וידיעתנו המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים,
פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו
עיקולים מהותיים.
בכבוד רב,

שם רואה חשבון___________:

כתובת_________________:

תאריך_________________:

חתימה_________________:

טופס מס פר  – 7אישור רו"ח לגבי היצרן
בהתאם לסעיף  5.5ב מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות

• טופס זה יוגש ככל שרלוונטי ו יחתם ע"י רו"ח .
• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.
אנו רואי החשבון של היצרן_______________________________________________ :

מספר חברה של היצרן ( ______________________ :להלן "היצרן") ,מאשרים כדלקמן:

ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר היקף אספקה של היצרן בש"ח בכל אחת מהשנים
.2017,2018,2019
הצהרת המציע כאמור ,הינה באחריות הנהלת היצרן ,כאשר אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה
בהתבסס על ביקורתנו.
הרינו לאשר כי ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים במקום עסקו של היצרן ונקטנו
את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית
של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות
שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של היצרן וכן הערכת נאותות ההצגה
בהצהרה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה בדבר הנתונים לעניין היקף האספקה של היצרן המפורטים בטופס מספר  5לעניין
היקף האספקה של מערכת התמסורת המוצעת של היצרן משקפים באופן נאות מכל הבחינות
המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה ובין היתר :על-בסיס הדוחות
הכספיים (המאוחדים ,ככל שרלוונטי) ו/או על בסיס מאזני הבוחן לשנים הרלוונטיות.

בכבוד רב,
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שם רואה חשבון___________:

כתובת_________________:

תאריך_________________:

חתימה_________________:
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מסמך ד' – טופס הצעת מחיר
מסמך זה יצורף רק למעטפה ב'
מסמך זה לא יצורף לדיסק או קי
יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המסמך
מכרז פומבי מס' 15/2020
אנו החתומים מטה _____________________ מס' מזהה ( ...................להלן:
" המציע ") לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו ,על כל תנאיו
ודרישותיו וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט
במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה במסמך ב' – מפרט ה טכני ובהסכם ,מתכבדים
בזאת להגיש הצעת המחיר כדלקמן:
"מערכת תמסורת"" ,יחידת שידור גדולה"" ,שרת קליטת תמסורות"" ,ממשק ניהול",
"שרת לשליחת ערוץ חוזר "" ,מערך התמיכה והתחזוקה"  " ,יחידות השידור הקיימות
בתאגיד " וכל יתר המונחים יהא משמעם כפי שהוגדרו במסמך ב' – המפרט הטכני.
על המציע לפרט הצעת מחיר בקשר לרכיבים הבאים:
.1

" תעריף חדשי בגין שכירת יחידת שידור גדולה " – תשלום חדשי עבור שכירות של
יחידת שידור גדולה ,וכל האמצעים האחרים הנדרשים לשם הפעלתה ובכלל זה:
עלות תקשורת של הסימים ,חבילות הדאטה וכל עניין הקשור בכך לרבות כל התקשרות
שהיא אל מול חברות הסלולריות או חברות האחראיות על העברת התקשורת .התשלום
כולל אספקת כל שירו תי מערך התמיכה והתחזוקה.
" סימים " לצו רך יח ידת שידור גדולה  -נדרש שלפחות חמישה סימים מתוך ששת
הסימים הנדרשים ,יהיו שייכים ל לפחות שלוש ה ספקי סלולר שאינ ם ספקי ם
ווירטואלי ים כלומר ספקי סלולר שעובד ים על תשתית סלולרית שנמצאת
בבעלות ם .

.2

" תעריף בגין רכישת יחידת שידור קטנה " – תשלום עבור רכישה של יחידת שידור
קטנה  ,וכל האמצעים האחרים הנדרשים לשם הפעלתה ובכלל זה :עלות תקשורת
של הסימים ,חבילות הדאטה וכל עניין הקשור בכך לרבות כל התקשרות שהיא אל מול
חברות הסלולריות או חברות האחראיות על העברת התקשורת  .התשלום כולל אספקת
כל שירותי מערך התמיכה והתחזוקה למשך  24חדשים ראשונים לאחר הרכישה .
" סימים " לצורך יחידת שידור קטנה  -נדרש ששני ה סימים הנדרשים  ,יהיו
שייכים ללפחות ש ני ספקי סלולר שאינם ספקים ווירטואליים כלומר ספקי סלולר
שעובדים על תשתית סלולרית שנמצאת בבעלותם .
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.3

" תעריף חדשי בגין קבלת זכות שימוש באפליקציה הסלולרית "  -תשלום חדשי
בעבור מתן הרשאה ו/או זכות שימוש באפליקציה הסלולרית ל כמות של 500
משתמשים לפחות ,בנפח תעבורה כולל של  GB 100לחודש  .התשלום כולל אספקת
כל שירותי מערך התמיכה והתחזוקה.

.4

" תעריף חדשי בגין שכירת שרתי קליט ת תמסורות "  -תשלום חדשי בעבור שכירת
שרתי קליטת תמסורות בעלי י כולת לקלוט בו זמנית  20יחידות שידור .התשלום
כולל אספקת כל שירותי מערך התמיכה והתחזוקה .

.5

" תעריף חוד שי בגין קבלת זכות שימוש בממשק ניהול "  -תשלום חדשי בעבור מתן
הרשאה ו/או זכות שימוש ב ממשק הניהול .התשלום כולל אספקת כל שירותי
מערך התמיכה והתחזוקה.

.6

"תעריף חודשי בגין שכירת שרתי שליחת ערוץ חוזר" – תשלום חדשי בעבור
שכירת שרתי שליחת ערוץ חוזר ב עלי יכולת שליחה בו זמנית ל  20 -יחידות שידור .
התשלום כולל אספקת כל שירותי מערך התמיכה והתחזוקה.

.7

"תעריף הנחה בגין יחידות השידור הקיימות בתאגיד"  -תשלום אשר מגיע מאת
המציע לתאגיד ,בגין כך שהתאגיד ימסור ל ידי המציע את  15יחידות השידור
הקיימות בתאגיד .מ ובהר כי סכום שברכיב זה י ופחת מהסכומים המוצעים על ידי
המציע ביתר רכיבי ההצעה.

.8

" תעריף חדשי בגין אספקת מערך תמיכה ותחזוקה " – תשלום חדשי בעבור
אספקת מערך תמיכה ותחזוקה עבור יחידת שידור קטנה ,בחלוף  24חדשים לאחר
מועד הרכישה.

על המציע להשלים את הטבלה הבאה ו לנקוב בהצעת המחיר שלו:
רכיב הצעת המחיר

תעריף חדשי בגין שכירת
יחידת שידור גדולה

כמות

21

תעריף בגין רכישת יחידת
שידור קטנה
(יובהר כי בעמודה של מחיר
שורה לחדש יש לחלק את
התעריף של הרכישה ב – 24
חדשים)

15

מחיר
יחידה

מחיר שורה בש"ח

מחיר שורה
לחודש בש"ח
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רכיב הצעת המחיר

תעריף חדשי בגין קבלת
זכות שימוש באפליקציה
הסלולרית

כמות

מחיר

מחיר שורה בש"ח

יחידה

1

1
(המספר  1משקף

תעריף חדשי בגין שכירת
שרתי קליט ת תמסורות

כמות שרתים
שתאפשר קליטה של
 20תמסורות באופן
סימולטני).

תעריף חודשי בגין קבלת
זכות שימוש בממשק ניהול

1
1
(המספר  1משקף

תעריף חודשי בגין שכירת
שרתי שליחת ערוץ חוזר

כמות שרתים
שתאפשר שליחה של
 20תמסורות באופן
סימולטני).

תעריף הנחה בגין יחידות
השידור הקיימות בתאגיד
סכום המגיע לתאגיד מאת
המציע
(יובהר כי בעמודה של מחיר
שורה לחדש יש לחלק את
התעריף של ההנחה ב – 24
חדשים)

תעריף חדשי בגין אספקת
מערך תמיכה ותחזוקה

,

מחיר שורה
לחודש בש"ח
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כמות

רכיב הצעת המחיר

מחיר
יחידה

מחיר שורה בש"ח

מחיר שורה
לחודש בש"ח

סה"כ

מובהר בזאת כי הכמויות המופיעות בטבלה שלהלן נדרשות אך ורק לצורך בסיס
להשוואת ההצעות .התאגיד אינו מחויב לכמויות אלה בכל היבט שהוא.
 . Iיש להשלים הצעת מחיר בכל אחד מהרכיבים.
ככל ואחד הרכיבים הנו ללא עלות (לשם המחשה :ככל שאין עלות נוספת לרכיב
של " תעריף חדשי בגין שכירת שרתי קליטת תמסורות " משום שהעלות נכללת
ברכיבים אחרים או מכל סיבה אחרת שהיא) ,על המציע לנקוב בהצעת מחיר של
( 0אפס) ולא להשאיר את הרכיב ללא מחיר.
במקרה והמציע לא ימלא את הצעת המחיר באחד מרכיבי הצעת המחיר ,התאגיד
יהא רשאי לפסול את ההצעה לפי שיקול ד עתו הבלעדי.
 . IIהתמורה תוצמד ,רק בתקופת ההארכה כאמור להלן ,לפי אחד ממנגנוני ההצמדה
הבאים:
מדד המחירים לצרכן
שער דולר ארה"ב
שער היורו
על המציע לבחור את מנגנון ההצמדה .להקיפו בעיגול ולמחוק את שני המנגנונים
שלא נבחרו על ידו.

יש למלא את ההצעת המחיר בכתב ברור וקריא ,וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך
בטופס זה .
אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או
ה סתייגויות מכל סוג שהוא .
המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד
לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו
על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי
לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה .ככל שתחול סתירה בין המילים והספרות יג בר

האמור במילים .

המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:
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.1

תשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד מראש ובכתב מאת המציע הזוכה את
השירותים ,בהיקף שיוזמן ובכפוף לביצוע מלא השירותים שהוזמנו בפועל על ידו לשביעות
רצונו המלאה של התאגיד .
הצעת המחיר המוצעת כ ולל ת את כל העלויות ,תשלומי המיסים ו ההוצאות
שיידרשו למציע מכל מין וסוג שהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה את כל הרווחים,
השירותים ,החומרים ,שכר עובדים ,נסיעות ,עזרים  ,תכנות מחשב ,אמצעים
טכנולוגיים ,שליחויות ,ה הוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש
לביצוע התחייבויותיי על  -פי מכרז זה  ,וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ .מובהר כי
לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של המציע ו/או מי מטעמו ו בכלל זה
לא ישולם מאומה בגין הוצאות כלשהן הכרוכות בנסיעה או בזמן הנסי עה וכיו"ב .
למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה הנקובה
לעיל  ,למעט מע"מ.

.4

הצעת המחיר ת כלול ביצוע מושלם  ,מלא ומעולה של כל התחייבויות והפעולות
הנדרשות למתן השירותים לשביעות רצו נו המלא של התאגיד.

.5

הצעת המחיר דנן ת חייב א ת המציע .

.6

משך תקופת התקשרות הראשונה היינו משך  18החודשים הראשונים ,התמורה
תבוצע בהתאם למחירים בשקלים חדשים בהם נקב הספק בהצע ה דנן ,ללא כל
הצמדה ו/או ריבית ו/או תוספת תשלום כלשה יא .

.7

בתקופת ההארכה ,התמורה תוצמד לפי מנגנון ההצמדה בו יבחר הספק כאמור
לעיל .מובהר כי התמורה תו צמד בתחילת כל תקופת הארכה ,בכל פעם בו התאגיד
יחליט על הארכת תקופת ההתקשרות ,באופן ששיעור התמורה המוצמדת,
כהגדרתה להלן ,יהא תקף לכל אורך תקופת ההארכה ,אלא אם הצדדים יסכימו
ביניהם אחרת.

.8

ככל שהספק נקב במנגנון הצמדה של מדד המחירים לצרכן :התמורה בה נקב הספק
בהצעת המחיר דנן ,בשקל ים חדשים ,תוצמד למדד ,וזאת לפי היחס בין המדד
במועד הידוע במועד תחילת כל תקופת ההארכה  ,לבין המדד הידוע במועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז " .מדד " – מדד המחירים לצרכן כולל ירקות ופירות
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " :התמורה המוצמדת ").

.9

ככל שהספק נקב ב מנגנון הצמדה לשער דולר ארה"ב או לשער יורו :התמורה בה
נקב הספק בשקלים חדשים בהצעת המחיר דנן ,תוצמד לשער החליפין היצג של
אותו המטבע ,ל פי היחס בין שער החליפין הידוע במועד תחילת כל תקופת
ה ה ארכ ה ,לבין השער הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן:
" התמורה המוצמדת ").

. 10

יובהר ,כי אי התקיימות של איזו מהערכות המציע ו /או אי התממשות של איזו
מציפיותי ו  ,תחזיותי ו או ת ו כניותי ו  ,לרבות בנוגע ל פרט כלשהוא בשירותים ו/או
בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של
הצעת המחיר דנן ו  /או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי

.2

.3
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המכר ז ,אף אם התאגיד יפצל את השירותים ,יבצע חלק מהם באופן עצמאי או
באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותים כלל מאת המציע.
תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  30יום ,מיום אישור החשבונית על ידי התאגיד.

.11

הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי
לפי הדין ,ההסכם ומסמכי המכרז.

.12

שם המציע............................... :
מ ספר 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............................................................ :
על החתום:

_____________
תאריך

______________________
שם המציע  +חתימה

אישור

הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על  -ידי הגורמים המוסמכים לחייב
את המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו ,הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז
ובה סכם הכלול בהם.
במקרה של מציע שהינו יחיד :החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של
המציע.

_______________________
עו"ד
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מסמך ה' – הסכם
ל שירותי מערכת תמסורת ב עבור תאגיד השידור הישראלי
שנערך ונחתם ב יום  ........................לחודש  ......... ..........בשנת 2020

ב י ן  :תאגיד השידור הישראלי
באמצעות_______________________________________:
מרחוב כנפי נשרים  23ירושלים
(להלן " -התאגיד" ואו " המזמין ")

מצד אחד

ל ב י ן ................................... :ח"פ ....................
באמצעות...................................................... :
המוסמכים והמורשים בשם הספק להתקשר בהסכם זה ולחתום
מרחוב ................................
(להלן – " הספק ")

מ צד שני

הואיל

והתאגיד מעוניין ב קבלת שירותי מערכת תמסורת ב עבור תאגיד השידור
הישראלי כמפורט במסמכי מכרז פומבי דו  -שלבי מס'  15/2020אשר פרסם
התאגיד (להלן  " -המכרז ");

והואיל

ו הספק השתתף במכרז ,והצעתו במכרז ,נבחרה כהצעה הזוכה במכרז על ידי
וועדת המכרזים של התאגיד בישיבתה מיום ____________ ;
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והואיל

והצדדים מבקשים ומסכימים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי
הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

המ בוא ,כותרות הסעיפים  ,הגדרות ו נספחי ההסכם
. 1.1

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

. 1.2

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם
זה ייע שה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם התאגיד ומוסיפות על זכויות התאגיד ועל חובות נותן
השירותים אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק ,מובהר כי חוסר
לא ייחשב כסתירה.

. 1.3

המונחים" :תמסורות"" ,יחידת שידור"" ,יחידת שידור גדולה"" ,יחידת שידור
קטנה"" ,מערכת תמסורת"" ,אפליקציה סלולרית"" ,שירותים"" ,מערך תמיכה
ותחזוקה"" ,יחידה תקולה"" ,תקלה" " ,יחידת שידור חדשה"" ,שרתי קליטת
תמסורות"" ,ממשק ניהול"" ,שרת לשליחת ערוץ חוזר"" ,תקלה משביתה",
"יחידת שידור חילופית"" ,היקף מינימלי של יחידות השידור"" ,יחידות שידור
ושירותים נוספים" ו " -מסירת ההודעה על התקלה"  -יהיו כפי שהוגדרו במסמך
ב' – המפרט הטכני.

. 1.4

המונחים " מערכת הדגמה" וכל יתר המונחים יהיו כפי שה ו גדרו במסמך א'
– הזמנה להציע הצעות.

. 1.5

המונחים " :תעריף חדשי בגין שכירת יחידת שידור גדולה " " ,תעריף בגין
רכישת יחידת שידור קטנה " " ,תעריף חדשי בגין קבלת זכות שימוש
באפליקציה הסלולרית "  " ,תעריף חדשי בגין שכירת שרתי קליטת
תמסורות " " ,תעריף חודשי בגין קבלת זכות שימוש בממשק ניהול " " ,תעריף
חודשי בגין שכירת שרתי שליחת ערוץ חוזר"" ,תעריף הנחה בגין יחידות
השידור הקיימות בתאגיד" ו  " -תעריף חדשי בגין אספקת מערך תמיכה
ותחזוקה " – יהא משמעם כפי שהוגדרו במסמך ד' – הצעת המחיר .

.1.6

בהסכם זה" :כל דין" לרבות כל חוק ,תקנה ,צו ,כלל ,פסיקת רשות שיפוטית
מוסמכת ,חוקי עזר ,צו מינהלי ,תכנית בת תוקף ,הנחייה ,דרישה ,היתר ,פקודה,
תקן מחייב ,הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או
יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; (ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע
מלוא התחייבויות הספק בהסכם; (ג) בין אם נזכרו בהסכם במפורש ובין אם לאו.

. 1.7

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
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.2

.3

נספח א' –

מסמ ך ב' – מפרט טכני ;

נספח ב' –

מסמך ד'  -ה הצע ה הכספית של הספק ;

נספח ג ' -

התחייבויות לשמירה על סודיות;

נספח ד' -

התחייבות למניעת ניגוד עניינים;

נספח ה' –

נספח ביטוח;

נספח ו' -

מסמך אישור קיום ביטוח ;

נספח ז ' –

תשובות ההבהרה מיום _________.

מהות ההתקשרות
. 2.1

הספק י שכיר לתאגיד מערכת תמסורת וכן יספק מערך תמיכה ותחזוקה
כמפ ורט בנספח א' להסכם זה (מסמך ב' – מפרט ה טכני) ובכל יתר מסמכי
המכרז על נספחיו.

. 2.2

התאגיד יהא רשאי בכל עת ,להוסיף ,להפחית ,לשנות או לגרוע כל שירות
שהוא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה  ,בכפוף
להיקף המינימלי של יחידות השידור .

. 2.3

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבצע את השירותים כולם או כל חלק מהם
בעצמו ו/או באמצעות ספקים אחרים ו/או גורמים אחרים העובדים/קשורים
עמו ו/או שיעבדו עמו בעתיד  ,לרבות ספקים שלא השתתפו במכרז דנן .

. 2.4

האמור בהסכם זה הנו בכפוף להתחייבות התאגיד ל היקף מ ינימלי של יחידות
השידור .

. 2.5

הסכם זה אינו מעניק לספק בלעדיות במתן השירותים.

התחייבויות והצהרות הספק
הספק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
. 3.1

כי בדק את כל הנתונים ,קרא והבין את ההסכם ,את נספחיו ואת כל מסמכי
המכרז ,וכן בדק כל נתון אחר הנדרש לצורך ביצוע השירותים.

. 3.2

כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני במערכת
ה תמסורת ש ת ושכר במסגרת התקשרות זו לתאגיד וכי לא יהיו במילוי
התחייבוי ותיו על פי הסכם זה בבחינת הפרת זכויות צד ג' כלשהו ,במישרין
או בעקיפין.

. 3.3

כי יפעל ככל שיידרש ולכל אורך תקופת ההתקשרות לצורך אספקת מערכת
ה תמסורת לתאגיד בתצורתה העדכנית ביותר ,לרבות עדכון גרסאות ותיקוני
תוכנה ככל שיידרשו והשכרת יחידות שידור ו/או רכיבים חדשים  ,והכול על
מנת להבטיח שימוש במערכת עדכנית ותקינה לכל אורך ההתקשרות.
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. 3.4

כי הינו בעל הניסיון ,הידע המקצועי והמומחיות באספקת ה מערכות
והשירותים  ,באופן המאפשר לו לבצע את השירותים בעצמו ובאמצעות
עובדים המועסקים על ידו במישרין ואשר תחום מומחיותם הינו בתחום
המערכות וה שירותים.

. 3.5

כי בידיו כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין ,תנאי
המכרז והסכם זה לביצוע כלל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

. 3.6

לבצע את השירותים לשביעות רצונו המלאה של תאגיד ,במומחיות
ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים .הספק מתחייב
לעשות את כל הדרוש לביצוע השירותים ,להקדיש את מרצו ,ניסיונו וכושר
עבודתו לשם כך ,לעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל את מלוא כישוריו
להטמעת המער כות והשירותים ולאספקת שירות ברמה מעולה לתאגיד.

. 3.7

להעסיק צוות עובדים מנוסים ,אחראיים ומקצועיים במספר ובהיקפי זמן
הדרושים לביצוע השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובלוח הזמנים שייקבע.
העובדים שיועסקו על  -ידי הספק הינם עובדים שתחום מומחיותם תואם את
אופי השירותים הכלו לים בהסכם זה.

. 3.8

כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהתאגיד יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
ובכל עת ,ולאחר התייעצות עם הספק ,לדרוש מהספק להחליף כל גורם שייתן
מטעמו שירותים לתאגיד ,והספק מתחייב להחליפו בהקדם האפשרי בעובד
אחר בעל כישורים ויכולות מתאימים אשר יאושר ו על ידי תאגיד.

. 3.9

כי הוא וכל גורם מטעמו יהיו זמינים ככל שיידרש על  -ידי התאגיד לשם מתן
השירותים ויענו בהקדם האפשרי לכל פניה מצד התאגיד כאמור.

. 3.10

כי הוא יחזיק מלאי גדול של יחידות שידור וכן רכיבים להחלפה באופן
שתתאפשר פעילות רציפה ושוטפת של התאגיד.

. 3.11

לעשות כל דבר נדרש ו סביר שמומחה היה עושה לשם ביצוע השירותים על פי
הסכם זה.

. 3.12

לקיים ולנהוג בהתאם להנחיות התאגיד או מי שיוסמך מטעמו ,כפי שיינתנו
מעת לעת ,הכוללות בין השאר ,חובת דיווח על מכלול פעולותיו בקשר למתן
השירותים ,ביצועי יחידת השידור וכדומה וכן כל דיווח אחר כפי שיידרש
מפעם לפעם על ידי התאגיד.

. 3.13

לשתף פעולה ולפעול בתיאום מרבי וביחסי עבודה תקינים עם ספקים אחרים
של התאגיד ,בכל מקרה בו יידרש לספק שירותים תוך שיתוף פעולה ותיאום
עמם.

. 3.14

כי ידוע לו ,כי רק פניה של התאגיד לקבלת שירותים תוכר על ידי התאגיד
ותכובד על ידו ,ולפיכך התאגיד לא ישא בעלות ביצוע עבודות שאינן במסגרת
השירותים ,ו/או בגין עלות ביצוע שירותים  ,אלא אם הוצאה לספק הזמנת
עבודה בכתב על  -ידי התאגיד.
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.4

. 3.15

לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מידע ו/או כל בסיס נתונים ו/או כל
תוצר עבודה אחר ,שהוכנו על  -ידי הספק במסגרת מתן השירותים ,באופ ן
שניתן יהיה במקרה הצורך לשחזרם במהירות ובאמינות.

. 3.16

לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי התאגיד ,עובדיו ו/או הקשורים עמו ולחתום על
כל מסמך או תצהיר בקשר למהימנות שירותיו ו/או מילוי תפקידו כלפי
התאגיד ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לו ,לשמו הטוב,
לעסקיו ולפרוי קט.

. 3.17

כי השירותים וכל מסמך ו/או פעולה שיבוצעו על  -ידו במסגרתם יהיו בהתאם
לחוקים ולתקנות הרלבנטיים החלים בישראל ובהתאם לדרישות
ולקריטריונים של הרשויות הרלבנטיות.

. 3.18

כי אין מניעה חוקית ,חוזית או אחרת ,לרבות בהתאם למסמכי ההתאגדות
של הספק ,להתקשרותו בהסכם זה ולמתן ה שירותים על  -ידו.

. 3.19

לקיים ולמלא בקפדנות אחר הוראות כל דיני הגנת הפרטיות ,הכללים
והנהלים שהוצאו מכוחו ובכלל זה בכל הנוגע למאגרי נתונים ו/או למאגרי
מידע ורישומים .

. 3.20

ל תן את כל מערך התמיכה והתחזוקה באופן מעולה ,מלא ,מקיף ,בזמינות
מלאה ,לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.

תקופת ההסכם
תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של התאגיד
על החוזה המצורף ,ו  /או החל מיום  01.10.2020לפי המאוחר מבין שני המועדים,
ו תהיה לתקופה של  18חודשים (להלן " :תקופת ההתקשרות הראשונה ") עם אופציה
הנתונה לתאגיד בלבד לפי שקול דעתו הבלעדי ,להאריך את התקופה מעת לעת
בתקופות נוספות של עד  48חודשים נוספים ,או חלק מהם ,וזאת מתום תקופת
ההתקשרות הראשונה באותם התנאים או בתנאים המיטיבים עם התאגיד (להלן:
"תקופות ההארכה ") .סה"כ תקופת ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות הראשונה
ותקופות ההארכה לא תעלה על ( 66שישים וששה) חודשים סה"כ .התחייבות התאגיד
ל היקף מינימלי של יחידות השידור ,תחול רק בתקופת ההתקשרות הראשונה.

.5

שימוש בכלים ובחומרים
. 5.1

כל הציוד ,הכלים והחומרים  ,הרישיונות וכיוצא ב אלה  ,הדרושים לשם
אספקת השירותים ,יירכשו על ידי נותן השירותים ועל חשבונו ,אלא אם
הוסכם אחרת מראש ובכתב.

. 5.2

כל הציוד ,הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך מתן
השירותים ,יהיו מסוג המתאים ללא סייג ל מתן השירותים בהתאם להסכם
זה.

. 5.3

מובהר כי עשיית שימוש בציוד ,כלים ,חומרים או תוכנות ,שיש בה פגיעה
בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.
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.7

העדר זכות ייצוג
. 6.1

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

. 6.2

הספק מ תחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וי י שא באחריות הבלעדית
לכל נזק ל תאגיד או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

הספק  -קבלן עצמאי
. 7.1

הסכם זה מסדיר את התקשרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני ,לפי בחירתו
של הספק ,ובהנחה כי חבותו של התאגיד אל מול הספק ו/או עובדיו ו/או
בעלי מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו בגין השירותים לפי הסכם זה תתמצה
בתשלום התמורה הקבלנית המוסכמת.

. 7.2

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,יפעל הספק כקבלן עצמאי
על כל הנובע ומשתמע מכך .הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר
כלשהו מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של התאגיד
ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד -
מעסיק ,וכי אין בכל זכות של התאגיד להורות ,לפקח ,או להדריך את הספק
ו/או את עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי
ליצור ביניהם יחסי עובד  -מעסיק.

. 7.3

מובהר בזאת ומוסכם כי התמורה חושבה בהנחה שהספק יוכל לממן מתוכה
את כל ה זכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים בהתאם לכל דין עבורו
ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם מתן
השירותים.

. 7.4

מובהר בזאת ומוסכם כי הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו
על פי כל דין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לאחר כלשהו מטעמו ו/א ו לכל
אדם המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה .התאגיד לא
יהא חייב בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע השירות ,לרבות לא
בתשלום שכר ,דמי ביטוח לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים ,או
כל זכות אחרת המגיעה על פי כל דין.

. 7.5

הספק מתחייב לשלם לעובדי ו את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי
העבודה ,וכפי שיהיו מעת לעת ,ובכלל זה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –
 ; 1987חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א –  ; 1951חוק חופשה שנתית,
התשי"א –  ; 1951חוק הגנת השכר ,התשי"ח –  ; 1958צווי ההרחבה בעניין
הפרשות לביטוח פנסיוני ,תש לום דמי ההבראה והשתתפות המעביד
בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב חוקים/צווים/הסכמים מחייבים,
וכפי שיעודכנו מעת לעת .הספק מתחייב להמציא לתאגיד אישורים
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תקופתיים בכתב ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתו ולפי דרישתו ,על ביצוע האמור
בסעיף זה.

.8

. 7.6

הספק מתחייב בזאת לשפות את התא גיד בגין כל חבות אשר תיגרם לו
במקרה שבו מי מטעם הספק יטען כי התקיימו יחסי עובד  -מעסיק בינו לבין
התאגיד בהתייחס לתקופת תוקפו של הסכם זה.

. 7.7

הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה
הינו תנאי יסודי ועיקרי ,אשר התאגיד מסתמך עליו ומסכים ל אורו להתקשר
בהסכם זה.

התמורה
. 8.1

תמורת ביצוע השירותים לשביעות רצונו המלא של התאגיד  ,התאגיד ישלם
לספק את התמורה החודשית בהתאם ל מחירי רכיבי ההצעה  ,הרלוונטיים
לכל יחידה ,במכפלת צריכת היחידות כפי שתעשה בפועל על ידי התאגיד בכל
חודש  .דהיינו מחיר כל יחידה שהגיש המציע הנקובים בנספח ב' תותאם
להיקף ההתקשרות בפועל היינו להיקף ו/או כמות השירותים אשר יסופקו
לתאגיד מדי חודש בקשר לכל רכיב.

. 8.2

הספק יגיש לתאגיד חשבונית בגין התמורה בסיומו של כל חדש ,ובו יפרט את
היקף השירותים שניתנו לתאגיד בגין החודש שחלף.

. 8.3

החשבון והפירוט המצורף אליו  ,יועברו לבדיקת ולאישור נציג התאגיד
שיידרש לאישורו  .פירעון התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת אישור נציג
התאגיד .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 הספק בדרישות ההסכם על נספחיו .

. 8.4

כמו כן התאגיד יהא רשאי לקזז כל סכום שלדעתו מגיע לתאגיד מהספק בגין
כל מקור חיוב שהוא ,ובכלל זה פיצויים מוסכמים ,פיצויים בגין נזקים גם
אם אינם קצובים וכל תשלום אחר וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד
ובנוסף לכל סעד א חר המגיע לתאגיד לפי ההסכם ולפי כל דין.

. 8.5

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

. 8.6

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה היא התמורה היחידה שתשולם לספק
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 השירותים או בקשר ישיר או עקיף לביצוע השירותים  ,לא לספק ולא
לאדם אחר .

. 8.7

למרות האמור התמורה הנקובה בנספח ב' תוצמד רק בתקופת ההארכה לפי
האמור להלן:

78
מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 18.10.20
. 8.8

משך תקופת התקשרות הראשונה היינו משך  18החודשים הראשונים,
התמורה תבוצע בהתאם למחירים בשקלים חדשים בהם נקב הספק בהצעתו
הכספית במכרז ללא כל הצמדה ו/או ריבית ו/או תוספת תשלום כלשהיא.

. 8.9

בתקופת ההארכה ,התמורה תוצמד לפי מנגנ ון ההצמדה בו יבחר הספק.
מובהר כי התמורה תוצמד בתחילת כל תקופת הארכה ,בכל פעם בו התאגיד
יחליט על הארכת תקופת ההתקשרות ,באופן ששיעור התמורה המוצמדת,
יהא תקף לכל אורך תקופת ההארכה ,אלא אם הצדדים יסכימו ביניהם
אחרת.

. 8.10

ככל שהספק נקב במנגנון הצמדה של מדד המחירי ם לצרכן :התמורה בה נקב
הספק בהצעת המחיר נספח ב' בשקלים חדשים ,תוצמד בשיעור למדד ,וזאת
לפי היחס בין המדד במועד הידוע במועד תחילת תקופת ההארכה לבין המדד
הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז " .מדד " – מדד המחירים לצרכן
כולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

. 8.11

מנגנון הצמדה לשער דולר ארה"ב או לשער יורו :התמורה בה נקב הספק
בשקלים חדשים בהצעת המחיר בנספח ב' ,תוצמד לשער החליפין היצג של
אותו המטבע ,לפי היחס בין שער החליפין הידוע במועד הארכת ההסכם לבין
השער הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

. 8.12

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

. 8.13

הספק מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכום עודף שיקבל מהתאגיד .

. 8.14

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 .

. 8.15

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

. 8.16

יובהר  ,כי התמורה תשולם לספק בכפוף ל קבלת שירותי מערכת התמסורת
ו/או כל חלקיה כפי שיבצע התאגיד בפועל.

. 8.17

יובהר  ,כי התאגיד לא ישלם לספק תשלום בגין שירותים שבוצעו שלא
בהתאם להסכם זה על נספחיו .

. 8.18

למען הסר ספק מוסכם ומובהר שתנאי נספח ב' יחולו על תשלום התמורה.
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.9

.8.19

לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום התמורה
כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או מקושי
באישור התשלום ,תהא הסיבה לקושי אשר תהא.

. 8.20

הספק ימציא לתאגיד קבלה מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם זה.

אחריות וביטוח
. 9.1

הספק יהיה אחראי כלפי התאגיד לטיב השירותים שסופקו ו/או היו צריכים
להיות מסופקים על  -ידו .מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ,יהיה הספק
אחראי לכל נזק שייגרם לכל מאן דהוא עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים שלו
ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו באספקת השירותים.

. 9.2

מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי הסכם זה ולפי כל דין ,הספק מתחייב לערוך
את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים לצורך אספקת
השירותים ,לרבות ביטוח אחריות מקצועית של נותן השי רותים .

. 9.3

אין באישור התאגיד לפעולות הספק ,ו/או במתן הנחיות לספק ,כדי לשחרר
אותו מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

. 9.4

הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק יהיו בהתאם לנספח י הביטוח
המ צורפים להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו .

. 9.5

מבלי לגרוע מהאמור ,התאגיד יהא ז כאי ,אך לא חייב ,בכל עת ,לתקן כל נזק
שנגרם במהלך ו/או בשל שימוש במערכת ה תמסורת  ,ולחייב את הספק
בהוצאות.

 . 10סודיות ובעלות במידע ובתוצרי השירותים
. 10.1

הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעביר לאחרים,
במישרין או בעקיפין ,כל מידע מקצועי ,מסחרי ,אישי ,כספי או אחר ו/או
נתונים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו או שקיבלם מהתאגיד ו/או מאחרים
הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה (להלן " :המידע ").

. 10.2

המידע וכל מסמך ו/או דו"ח שנצבר במתן השירותים ו/או שהוכנו עבור
התאגיד ו/או כל בסיס נתונים שהוכן על ידי הספק או שנמס ר לספק על ידי
התאגיד ,ואשר יצברו אצל הספק בקשר עם מתן השירותים על  -פי הסכם זה
(לעיל ולהלן " :תוצרי השירותים ") יהיו רכושו הבלעדי של התאגיד והוא
יהיה זכאי לדרוש כי יועמדו לרשותו וימסרו לחזקתו בכל עת עם דרישתו
הראשונה .לפיכך התאגיד יהיה הבעלים היחיד של זכויות ה קניין והזכות
המוסרית במידע ו/או במסמכים כאמור ,והוא יהיה רשאי לעשות בהם ובכל
חלק מהם כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות שינוי ,תיקון והוספות.
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הספק מוותר בזאת על זכותו ולא יגיש כל תביעה ולא יפתח בכל הליך בקשר
עם הזכויות המוסריות במסמכים ובמידע .
. 10.3

מבלי לגר וע מכלליות האמור לעיל מתחייב בזה הספק ,כי מיד עם מתן
ההודעה על סיום ההתקשרות הוא יעביר לתאגיד את כל המידע ואת כל
המסמכים כאמור לעיל ,ויעמיד לרשות התאגיד סיוע ,ככל שיידרש ,כדי
שיוכל להשתמש במידע או בתוצרי השירותים באופן עצמאי.

. 10.4

הספק מתחייב בזה שלא להעביר ו /או שלא לחשוף כל חומר ו/או מידע שהגיע
לידיו תוך כדי עבודתו עבור התאגיד ו/או כתוצר של עבודתו על פי הסכם זה,
לכל גורם ,לרבות גורמים הקשורים לתאגיד ,ואף לא להפיצם לספקים
אחרים של התאגיד ,אלא באמצעות התאגיד או על פי הנחיותיו בכתב.

. 10.5

ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה לעיל לא תחולנה בכל אחד מהמקרים
הבאים:
 ) 1המידע היה ידוע לספק לפני קבלתו מהתאגיד על פי הסכם זה ו/או הסכם
אחר שבין הספק לבין התאגיד ,מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של
גורם כלשהו.
 ) 2המידע הגיע לספק מגורם שלישי שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם
אחר שבין הספק לבין התאגיד על ידי הספק ,והספק אינו כפוף
להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם שלישי.
 ) 3המידע נמצא בידיעת הציבור ,שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר
שבין התאגיד לספק על ידי הספק.

. 10.6

הספק מתחייב להחזיק את המידע ואת תוצרי השירותים במקום מתאים
ושמור ,ולעשות את כל מאמץ סביר לפחות כדי שהמידע והחומר לא יגיעו
לידי מי שלא הוסמך לכך.

. 10.7

הספק מתחייב בזאת להחתים את צוות עובדיו שיועסק באספקת השירותים
נשוא מכרז זה על טופס התחייבות לשמירת סודיות בנוס ח המצורף כנספח ג
להסכם זה ולהעבירה לידי התאגיד עם חתימת הסכם זה.

. 10.8

הוראות סעיף זה ,על סעיפיו הקטנים ,תמשכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום
ההתקשרות על פי הסכם זה.

. 10.9

לספק לא תהיה זכות עיכבון על חומר הקשור לשירותים ו/או לתאגיד ,לרבות
המסמכים והדוחות שהכין עבור התאגי ד ,כל תוצרי השירותים ,וכל מסמך
הקשור לשירותים ,גם אם התקבל מהתאגיד או מצד שלישי כלשהו ,גם אם
התאגיד לא ישלם לספק את התמורה.

 . 11איסור ניגוד עניינים
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. 11.1

הספק מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת
ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו וזכויותיו
על פי הסכם זה.

. 11.2

הספק מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי
תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של הספק
ו/או של עובדיו ,במישרין ו/או בעקיפין ,והוא מתחייב בזאת להודיע לתאגיד
על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי
מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו ,והוא
מתחייב לפעול בהתאם להוראות התאגיד למניעת ניגוד עניינים כאמור.

. 11.3

הספק ועובדיו יחתמו על נספח התחייבות להימנע מניגוד עניינים .

 .12ביטול הה סכם :
התאגיד יהיה רשאי לבטל ההסכם עם הספק בהתרחש אחד מהמקרים הבאים:
.12.1

הספק הפר את ההסכם ו/או לא יעמוד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו ולא תיקן
את ההפרה בתוך  10ימים מיום שנמסרה לו הודעה על ההפרה.

.12.2

הספק הפר את הוראות היסודיות שבהסכם זה ובכלל זה ההוראות המצוינות בנספח
א' – מסמך ב' – מפרט הטכני.

.12.3

הספק או פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד.

.12.4

מערכת התמסורת שתושכר לא תעמוד ברכיב כלשהו מרכיבי האיכות שעל בסיסם
נוקד ציון האיכות של הצעת הספק במכרז – היינו שאיכות השירותים שיספק
לתאגיד תהיה נמוכה מאיכות השירותים נשוא הצעתו ,כפי שבאו לידי ביטוי
בהתנסות במערכת ההדגמה בשלב בחינת איכות הצעתו .לצורך כך יהא רשאי
התאגיד ,בכל עת ,לנקד את איכות השירותים שיעניק הספק לתאגיד ברכיב אחד או
יותר מבין רכיבי האיכות שלפיהן נוקדה איכות ההצעה של הספק .ככל ויימצא כי
ניקוד איכות השירותים כאמור ברכיב אחד או יותר ,יהיה נמוך מניקוד האיכות
שהוענק לספק בעת בחינת הצעתו על סמך ההתנסות במערכת ההדגמה ייחשב הדבר
שאיכות השירותים שסיפק לתאגיד נמוכה מאיכות השירותים נשוא הצעתו.

.12.5

הספק לא סיפק את השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד או שלא סיפק
את השירותים ביעילות או בנוחות;

.12.6

מערכת התמסורת שתושכר לא תעמוד בתנאי המפרט הטכני.

.12.7

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים
זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה
כאמור לא בוטלה בתוך  30יום ממועד הגשתה.

.12.8

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו
כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה
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לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך  30יום
ממועד הגשתם.
.12.9

הוטל עיקול על רכוש הספק ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש
כאמור ,באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותים (כולם או חלקם),
והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך  30ימים ממועד נקיטתם.

.12.10

הספק ,או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית.

 .12.11ככל שלתאגיד לא יהא אישור תקציבי להתקשרות מכל סיבה שהיא ,ו/או שמבחינת
תיעדופי ו/או שיקולים תקציביים התאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי
ההתקשרות אינה כדאית .סעיף זה יחול בכל תקופה שהיא בתקופות ההארכה,
ובתקופת ההתקשרות הראשונה יחול רק לגבי שירותים שהם מעבר להקיף
המינימלי של יחידות השידור.
מובהר בזאת ,כי ביטול ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל ,לא יגרע מכל זכות אחרת
העומדת לתאגיד בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות כל דין.
למען הסר ספק ,מודגש ,כי מנגנון הפיצוי וכל יתר הסעדים העומדים לרשות התאגיד
בהתאם לכל סעיף אחר בהסכם ,במפרט הטכני והעומדים לתאגיד לפי כל דין הנם
מצטברים ,הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

 . 13העברה
. 13.1

הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או חיוביו
שמכוח הסכם זה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת ה ת אגיד מראש ובכתב.

. 13.2

התאגיד יהא רשאי להעביר ו/או להסב הסכם זה ,כולו או מקצתו ,ובמקרה
כאמור יהיה הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי הספק ,ובלבד שלא יהיה בהעברה
או הסבה כאמור כדי לגרוע מאיזה מהזכויות של הספק או להטיל
התחייבויות נוספות על הספק בגין כך.

 . 14שונות
. 14.1

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ,ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן,
הצהרה ,מצג ,התחייבות או הסכמה ,אשר נעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין
בעל  -פה ,בין במפורש ובין משתמע ,בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

. 14.2

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם
זה או על פי כל דין ו/או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום
תנאי שהוא ,אלא אם הוויתור ,ההסכמה ,הדחייה ,השינוי ,הביטול או
התוספת ,נעשו במפורש ובכתב.
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. 14.3

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה ,ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו
אלא על ידי מסמך בכתב הנושא את חתימות הצדדים .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כ י לא ניתן לשנות תנאי מתנאי ההסכם בדרך של התנהגות ,נוהג
וכיו"ב.

. 14.4

התאגיד יהא רשאי לקזז מהתמורה כל סכום שהספק יהיה חייב לה לפי
עמדתו מכח כל התקשרות שהיא בין התאגיד לבין הספק.

. 14.5

לתאגיד תהא נתונה זכות עכבון על הכספים שעליה לשלם לספק ו/או על
מערכת התמסורות על רכיב יה להבטחת תשלומים המגיעים לה מאת הספק.

. 14.6

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים ולהם בלבד.

. 14.7

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

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
התאגיד

_________________
הספק

אישור חתימת הספק :
(למילוי אם הספק הוא חברה)
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ___________________________,
מאשר בזאת כי חתימתו של ה"ה _______________ מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.

________________________
תאריך

________________________
עו"ד/רו"ח
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נספח א' להסכם
מסמך ב'  -מפרט טכני
יצורף להסכם לאחר שיוטמעו בו כל השינויים ככל שיהיו במהלך ניהול המכרז
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נספח ב' להסכם
מסמך ד' – הצעת המחיר
מסמך חתום על ידי המציע כפי שאושר על ידי התאגיד יצורף כנספח ב' רק לאחר בחירת
הזוכה במכרז
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נספח ג' להסכם
התחייבות לשמירת סודיות
[לחתימה על ידי מנהלי המציע והיועץ שיספק את השירותים במסגרת חתימה על
ההסכם עם הזוכה]

הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור
הישראלי לבין ( ............................המציע) יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא
לידיעתי מידע (  ,) Informationאו ידע ) ) Know- Howכלשהם לרבות תכתובת,
חוות דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או
ידיע ות מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו
תשמש כ "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו ,בין
בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,ב אמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות  ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן " :המידע ") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה
שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין
ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום
לתאגיד או לצדדים נזק ו גם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,תשל"ז ; 1977 -
נוכח ה אמור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת
מתן השירותים ,ובכפוף לא מור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי
או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר
לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.4

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי
על  -ידי נותן השירותים או לאחר מכן ל א לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד
כלשהם לקבל את המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר,
להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את
המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל
שהוא.

.5

לנקוט אמצעי זהירו ת קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את
התחייב ו י ות י י על פי כתב התחייבות ז ה ו בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
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.6

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי  ,ככל שישנם ,את האמור
בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי
החובה.

.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה
מכל סוג ,אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת
התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כ ל האמור ובין אם אהיה
אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידי התאגיד ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבלתי מ התאגיד או מכל גורם שהוא או השייך ל תאגיד או שהגיע
לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שה כנתי עבור ה תאגיד  .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור
אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

.9

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ו שאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד  ,תהיה
לתאגיד זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

. 10

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במי דע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה
לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז  1997 -וחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א . 1981 -

. 11

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר י תקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו
כל הוראות כתב התחייבות זה.

. 12

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות
אחרת המוקנית לתאגיד על  -פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ו לראיה באתי על החתום

שם מלא  __________________:ת"ז______________:
חתימה________________:

88
מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 18.10.20

נספח ד' להסכם
ה תחייבות למניעת ניגוד עניינים
[לחתימה על ידי המציע ו על ידי היועץ המוצע בעת הגשת ההצעה]

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ה מכרז על נספחיו ו ממסמכי ההצעה שהוגשה על  -ידי
המציע -
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________ (להלן " :המציע " ) מצהיר
ומתחייב בזאת ,כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות ,ו אם אזכה
במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת ה התקשרות,
על הארכותיה (ככל שתהיינה) כדלקמן:

 . 1המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים
נשוא המכרז ,לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים
או חשש לניגוד עניינים  ,בין ביצוע השירותים לפי במכרז זה לבין עניין אחר של
מי מהם או של עובדיהם.
 . 2בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מ הצוות
המוצע  -על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו
ו  /או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין של
קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.
לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של
גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב 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 מהצ וות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או עובד
העובד עימו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים /מבקרים .
__________
______________________
תאריך

שם מורשה החתימה +ח תימה
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נספח ה' להסכם
.1

.2
.3

.4

.5
.6

.7

.8
.9

. 10

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבו ן
הספק  ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות הספק מכ ו ח הדין  ,את
הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ו'  ,והמהווה
חלק בלתי נפרד ממנו (להלן " :ביטוחי הספק " ו " אישור עריכת הביטוח"  ,לפי העניין),
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים ,מבוטל בכל ביטוחיו.
ללא צורך בכל דרישה מצד התאגיד  ,על הספק להמציא לידי התאגיד  ,לפני תחי לת
מתן השירותים וכתנאי מוקדם ל התקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את
אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי ה מבטח  .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח,
על הספק להמציא ל ידי התאגיד אישור עריכת ביטוח מעודכן  ,בגין חידוש תוקף
ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף
ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל .
בכל פעם שמבטח הספק יודיע לתאגיד כי מי מביטוחי הספק עומד להי ות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את
אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי
לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על הספק  ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם
ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ו לספק
לא תהיה כל טענה כלפי התאגיד או מי מטעם התאגיד בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.
לתאגיד תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי
הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי  ,תיקון  ,התאמה או הרחבה שיידרש ו על
מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה .
מוצהר ומוסכם כי זכויות התאגיד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל
אינן מטילות על התאגיד או על מי מטעם התאגיד כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי
ביטוחי הספק  ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה
שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם ז ה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת
שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם
לאו .
הספק פוטר את התאגיד והבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד
כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי התאגיד המשמש לצ ורך מתן
השירותים ,ולא תהיה לספק כל טענה  ,דרישה או תביעה כלפי ה נזכרים לעיל בגין
אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
ב כל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק  ,ייכלל סעיף בדבר ויתור
המבטחים על זכות התחלוף כלפי התאגיד והבאים מטעמו; ה ו ויתור על זכות התחלוף
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים נשוא הסכם זה או חלק מה ם י ינתנו על ידי קבל ני משנה מטעם הספק  ,על
הספק לוודא כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף
ההתקשרות.
מובהר בזאת כי על הספק מוטלת ה אחריות כלפי התאגיד ביחס ל שירותים במלואם
לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור
לעיל ,אי המצא ת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10
יום ממועד בקשת התאגיד  ,בכתב ,להמצאת אישור כאמור.
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נספח ו' להסכם
תאריך הנפקת האישור _____ :

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה  .המידע המפורט באישור זה אינו כולל
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה  .יחד עם זאת  ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר
האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור .
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
ה מבוטח
מבקש האישור
תאגיד

השידור

שם  :כאן –
הישראלי בע"מ
ו  /או חבר ת האם ו  /או חברות
בנות ו  /או חברות קשורות
ח  .פ :.
מען:

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

שם :

☐ נדל " ן
☒ שירותים
☐ אספקת מוצרים
מערכות
☒ שכירת
תמסורת וידאו

ת  .ז  /.ח  .פ .

☐ משכיר
☐ שוכר
☐ זכיין
☐ קבלני משנה
☒ מזמין שירותים
☐ מזמין מוצרים
☐ אחר______ :

מען :

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות  /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

₪

רכוש
צד ג '

2,000,000

₪

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד '

309
328
328 , 321 , 315 , 302
309
319
328

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג' ):
 066צילום /שירותי רדיו טלוויזיה
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ז' להסכם
תש ובות הבהרה מהתאריכים________________:

