תאגיד השידור הישראלי
מכרז  - 26/2018הזמנה להציע הצעות למתן שירותי איתור,
התקשרות וניהול ממשקי העבודה עם גורמי שיתוף פעולה מסחרי,
במסגרת אירועי תחרות אירוויזיון 2019
 .1מטרת הפניה
תאגיד השידור הישראלי ("המזמין") מזמין בזאת מציעים להציע הצעות למתן שירותי איתור ,התקשרות וניהול
כלל ממשקי העבודה עם גורמים אשר יקיימו שיתופי פעולה מסחריים עם המזמין ,במסגרת אירועי תחרות
אירוויזיון  2019שתתקיים בישראל ("האירוע").
 .2פרטי המזמין
 .2.1המזמין :תאגיד השידור הישראלי.
 .2.2כתובת המזמין :רחוב צלע ההר  ,44מודיעין.
 .2.3דואר אלקטרוני לצורך פנייה בשאלות הבהרה :גב' איילת אלינסון. ayelete@kan.org.il ,
 .3השירותים
 .3.1במסגרת הליך זה ,המזמין מבקש להתקשר עם גורם מקצועי ומנוסה ,אשר יספק למזמין ,כקבלן נותן שירותים
עצמאי (לא במסגרת יחסי עובד-מעביד) ,שירותי איתור ,ניהול ,התקשרות וקיום כל ממשקי העבודה השוטפים
עם גורמים שונים שיקיימו עם המזמין שיתופי פעולה מסחריים בקשר לאירוע ,לרבות בקשר עם אירועי כפר
האירוויזיון וחלוקת "( "Give Awayתיק תשורות סמליות אשר מקובל לתת באירועים רבי-משתתפים) ("גורמי
שת"פ") ,וכן ביצוע כל יתר השירותים ,העבודות ,התפקידים ,המטלות ו/או (לפי העניין) הפעולות ,הקשורים
ו/או הדרושים ,באופן ישיר או עקיף ,לביצוען המלא של כל השירותים האמורים ,ולרבות (ביחד " -שירותי
שת"פ"):
 .3.1.1איתור גורמי שת"פ פוטנציאליים ,לרבות באמצעות מכרזים פומביים (או בכל הליך דומה של הזמנה
להציע הצעות) ו/או בכל הליך אחר ,והכל בהתאם לקריטריונים שיוגדרו על ידי המזמין.
 .3.1.2גיבוש ועריכת המפרטים המקצועיים למכרזים ולהליכים השונים שיערוך המזמין לצורך התקשרות עם
גורמי השת"פ וסיוע בעריכה ובפרסום מכרזים והליכים כאמור.
 .3.1.3ריכוז והובלה ,מטעמו של המזמין ,של כל העבודה השוטפת אל מול גורמי השת"פ ,לרבות עבודה אל
מול בעלי התפקידים הרלוונטיים אצל המזמין ,איגוד השידור האירופי (" ,)"EBUעיריית תל אביב-יפו,
משרדי פרסום ויח"צ ,חברות מיתוג וכל יתר הרשויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים.
 .3.2בכפוף ובהתאם ליתר הוראות הזמנה זו על נספחיה ("מסמכי המכרז") ,המזמין יתקשר עם הזוכה בהסכם
ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח "א" להזמנה זו ("הסכם ההתקשרות").
 .3.3המזמין אינו מתחייב לקבל את השירותים באופן בלעדי מהזוכה ,והוא רשאי להתקשר עם כל גורם אחר ו/או
נוסף לשם קבלת השירותים (ו/או שירותים דומים) ,כולם או חלקם ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .3.4שיתופי פעולה מסחריים והתקשרות עם גורמי שת"פ ,יבוצעו אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות כל דין החל על
המזמין (לרבות בשל היותו גוף ציבורי) ,בהתאם להנחיות המזמין וה EBU-ו/או מי מטעמם ,ובהתחשב
בהסכמים עם צדדים שלישיים (נותני חסות רשמיים ואחרים ו/או גורמים נוספים) ,ובכפוף לזכויות צדדים
שלישיים אלו.
 .3.5למניעת ספק ,מובהר כי הזמנה זו ושירותי השת"פ אינם כוללים הקצאה של זמן אויר (לא בטלוויזיה ,לא ברדיו,
לא בדיגיטל ולא בכל דרך אחרת) .הקצאה של זמן אויר ,תעשה (ככל שתעשה) על פי החלטת המזמין מעת לעת,
אשר תהא לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,ושוויו הכספי של זמן האוויר האמור (אשר ,למניעת ספק,
ייקבע על ידי המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי) ("שווי זמן האוויר") לא ייכלל בחישוב סך הכספים הכולל
שקיבל המזמין לצורך חישוב העמלה אשר תשולם לזוכה כאמור בסעיף  7.1.2להלן..
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 .3.6המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה שתוגש על ידי מציע אשר למזמין יש
חשש כי הוא מצוי בניגוד עניינים או עשוי להימצא בניגוד עניינים במידה ויזכה .במקרה כאמור ,תינתן למציע
הרלוונטי זכות טיעון לפני שתתקבל החלטתו הסופית של המזמין .זכות הטיעון יכול שתינתן בכתב או בעל-פה,
הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .4תנאי הסף
רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים אשר הצעותיהם עומדות בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
 .4.1התאגדות כדין :המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה.
 .4.2ניסיונו של המציע:
 .4.2.1המציע הינו בעל ניסיון של לפחות ( 5חמש) שנים ,במהלך ( 7שבע) השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות בביצוע שיתופי פעולה עבור אירועי טלוויזיה ו/או אירועים שאינם תכניות טלוויזיה
אולם כללו גם שידורים טלוויזיוניים (דוגמת פסטיבלים מצולמים); וכן
 .4.2.2המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותים של יצירת שיתופי הפעולה עבור גורמים עסקיים
פרטיים ,ובנוסף מול לפחות אחד מהגורמים הבאים( :א) רשויות מוניציפאליות; ו/או (ב) גורמי
ממשל.
לצורך עמידה בתנאי סעיף  4.2זה לעיל ,ככל שהמציע הינו יחיד ,הוא יהיה רשאי לייחס לעצמו ניסיון קודם
מוכח שהוא צבר באופן אישי במקומות עבודה קודמים ,וככל שהמציע הינו תאגיד ,יהא המציע רשאי לייחס
לעצמו ניסיון מוכח של בעל מניות או מנכ"ל המציע.
 .4.3הכנסות משיתופי פעולה :במהלך ( 5חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,המציע
סיפק שירותי שת"פ ,שכתוצאה מהם ההכנסות משיתופי הפעולה המסחריים שיצר המציע עמדו בסך הכל
על לפחות ( 15חמישה עשר מיליון) שקלים חדשים.
 .4.4המציע אינו משרד פרסום המציע שירותי קריאייטיב ו/או מדיה ללקוחותיו ,ואינו מחויב על פי הסכם תקף
לשיתוף פעולה כלשהו עם משרד פרסום כאמור.
 .4.5אישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים :המציע הינו בעל אישורים תקפים ,כנדרש על פי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .5אופן הגשת הצעות
 .5.1כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד ,אך ורק על גבי מסמכי המכרז המקוריים בשלמותם ,בלי לבצע בניסוחם
המודפס כל תיקון ,שינוי ,השמטה ,הסתייגות ,התניה או תוספת ("השינויים") באמצעות משלוח הודעת
דואר אלקטרוני לכתובת  ayelete@kan.org.ilאשר כותרתה" :הצעה למתן שירותי איתור ,התקשרות וניהול
הממשקים עם גורמי שיתוף פעולה בקשר עם אירועי תחרות אירוויזיון  ."2019על המציע חלה האחריות
לוודא שהצעתו הגיע ליעדה וזאת באמצעות בקשת "אישור קריאה".
מובהר כי ,ועדת המכרזים של המזמין תהא רשאית לפסול הצעה אשר בוצעו בה שינויים או ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,להתעלם מהשינויים כאילו כלל לא נעשו ,ולמציע לא תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 .5.2ההצעה תכלול סריקה ברורה (קובץ  )PDFשל טופס ההצעה המצורף כנספח "ב" להזמנה זו ,כשהוא מלא
וחתום על ידי המציע ,יחד עם העתק הזמנה זו חתומה על ידי המציע ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל
הסכם ,קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות.
 .5.3כל מציע יצרף להצעתו גם את המסמכים שלהלן:
 .5.3.1מסמך קורות חיים מפורט המתייחס ,בין היתר ,לניסיונו של המציע במתן שירותי שיתופי פעולה
מסחריים ,וככל שהמציע הינו תאגיד – מסמך אודות המציע המתאר את ניסיונו במתן שירותים
כאמור;
 .5.3.2תצהיר בנוסח המצורף כנספח "ג" להזמנה זו ,שבו ימלא המציע את פרטי הניסיון הקודם שלו במענה
לדרישות שבתנאי הסף האמורים בסעיף  4.3לעיל ולהוכחת עמידתו בהם.
 .5.3.3תצהיר בנוסח המצורף כנספח "ד" להזמנה זו ,כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כנדרש על ידי
עו"ד.
 .5.3.4תצהיר בנוסח המצורף כנספח "ה" להזמנה זו ,כשכל הפרטים הרלוונטיים בה מולאו על ידי המציע,
כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כנדרש על ידי עו"ד.
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 .5.3.5העתק חתום על ידי המציע של הסכם ההתקשרות (נספח "א").
 .5.3.6ככל שהמציע הינו תאגיד ,העתק מאושר כנכון (על ידי עורך דין) של תעודת רישום של המציע כתאגיד
בישראל וכן תדפיס עדכני מרשם החברות של המציע; ככל שהמציע הינו עוסק ,העתק מתאים למקור
של תעודת העוסק שלו.
 .5.3.7אישור עדכני ותקף מפקיד מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,או העתק מאושר כנכון (על ידי עורך
דין) של אישור כאמור ,המעיד על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהלם על פי
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-או שהוא פטור מלנהלם ,וכן כי
הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-
 .5.4המציעים רשאים להגיש את הצעותיהם עד ליום  9.12.2018בשעה  13:00בצהריים ("המועד האחרון להגשת
הצעות") .כל הצעה שלא תוגש כאמור עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לא תחשב כהצעה במסגרת הליך
הזמנה זו ולא תבחן במסגרת הליך הזמנה זו.
 .5.5המזמין רשאי להשיב לשאלות הבהרה ו/או לבקש הבהרות מיוזמתו ,זאת בכל שלב משלבי ההליך ,לרבות
בשלב בחינת הצעות המציעים ,וכן לבקש פרטים נוספים בכתב ו/או בעל-פה מאיזה מהמציעים ו/או מכל צד
שלישי ,הנראים לו דרושים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .5.6המזמין יהא רשאי לבטל את ההליך נושא הזמנה זו ,בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,ככל שיסבור שאין
בהליך כדי להפיק עבורו את מירב היתרונות ו/או לענות על ציפיותיו ו/או דרישות ה ,EBU -ובמקרה שכזה
לא תהא למציעים כל טענה ו/או דרישה כלשהי נגד המזמין ו/או מי מטעמו.
 .6לוחות הזמנים
התאריך
27.11.2018
 4.12.2018בשעה 13:00
 9.12.2018בשעה 13:00

הפעילות
מועד פרסום ההליך
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת ההצעות
 .7תמורה כספית

 .7.1התמורה הכספית אשר תשולם לזוכה בגין מתן השירותים למזמין ,במלואם ובמועדם ("התמורה הכספית"),
תהא כדלקמן:
 .7.1.1במהלך תקופת ההתקשרות (כהגדרתה בהסכם ההתקשרות)  -סך חודשי קבוע של ( 7,000שבעת
אלפים) שקלים חדשים; ובנוסף -
 .7.1.2לאחר סיום מתן השירותים  -עמלה אשר תחושב כשיעור מהכספים שהמזמין יקבל בפועל (היינו,
כספים שנתקבלו ונפרעו בפועל בחשבונו של המזמין (למניעת ספק ,תשלומים דחויים אשר מועד
פירעונם טרם הגיע ,לא ייחשבו כתשלומים שנתקבלו בפועל אצל המזמין) מגורמי שת"פ בגין שיתופי
פעולה בקשר לאירוע ,שנוצרו ובוצעו כתוצאה ישירה של מתן השירותים על ידי הזוכה בקיזוז שווי
זמן האוויר ובתוספת מס ערך מוסף כדין ,בהתאם לטבלה שלהלן:
סך הכספים הכולל שהמזמין קיבל
בפועל כאמור בסעיף  7.1.2לעיל

שיעור העמלה אשר תשולם לזוכה מסך
הכספים הכולל שהמזמין קיבל בפועל
כאמור בסעיף  7.1.2לעיל

 3,000,000 - 0ש"ח

1%

 3,000,001ש"ח  5,000,000 -ש"ח

2%

 5,000,001ש"ח ומעלה

3%

למניעת ספק ,מובהר כי ככל ששירותי השת"פ שנוצרו ובוצעו על ידי הזוכה יכללו מתן זמן אוויר כאמור בסעיף
 3.5לעיל ,שווי זמן האוויר לא יילקח בחשבון במסגרת סך הכספים הכולל שהמזמין קיבל בפועל ממנו תחושב
העמלה אשר תשולם לזוכה כאמור בסעיף  7.1.2לעיל ,הזוכה לא יקבל תשלום ו/או תמורה כלשהם בגין כך,
ולזוכה לא תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
למניעת ספק ,מובהר שהזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או עמלה ,מכל מין וסוג שהם ,בגין שיתופי פעולה
שנוצרו טרם תחילת תקופת ההתקשרות (כהגדרתה בהסכם ההתקשרות)
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 .7.2תמורה כספית מקסימלית :יובהר ,כי בכל מקרה התמורה הכספית שתשולם למציע בגין עמלה כאמור בסעיף
 7.1.2כאמור לעיל ,לא תעלה ,בשום מקרה ,על סך של ( 500,000חמש מאות אלף)  ,₪בתוספת מע"מ.
 .7.3העמלה אשר תשולם לזוכה בפועל כאמור בסעיף  7.1.2זה לעיל ,תהא בהתאם לסך הכספים הכולל שהמזמין
יקבל בפועל כאמור בסעיף  7.1.2לעיל ,באופן פרוגרסיבי כך שאחוז העמלה בפועל יעלה או ירד בהתאם למדרגת
שבעמודה השמאלית שבטבלה שבסעיף זה לעיל.
לדוגמא ,אם המזמין קיבל כספים בגין שת"פ מסחרי בסך כולל של  ,₪ 5,000,00אזי המציע יהיה זכאי לקבל,
מעבר לסך החודשי 1% ,מתוך ( ₪ 3,000,000המדרגה הראשונה שבין  ₪ 0ל ,)₪ 3,000,000-ובנוסף  2%מתוך
( ₪ 2,000,000המדרגה השנייה שבין  ₪ 3,000,001ל.)₪ 5,000,000 -
 .7.4התמורה הכספית תהווה את התמורה הכוללת ,המלאה והסופית לזוכה בגין מילוי כל התחייבויותיו בהתאם
להזמנה זו על נספחיה ,במלואן ובמועדן ,לרבות מתן מלוא השירותים שעל הזוכה לספק על פיה ,והיא תכלול
את כל התשלומים ,המיסים והעלויות שיהיו כרוכים במתן השירותים ,לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין
ביטוח ,התקשרות מכל סוג ,תשלום אגרות והיטלים ,עלויות העסקת עובדים ,הוצאות נסיעה ,הוצאות הנהלה
וכלליות ,וכל יתר ההוצאות והתשלומים כנדרש לצורך מתן השירותים ,באופן מלא ,שלם ובהתאם לסטנדרטים
הגבוהים ביותר ,כמתבקש בהתאם לאופיו ,מורכבותו וחשיבותו של האירוע.
 .8בחירת הזוכה והודעות
 .8.1בחינת הצעותיהם של המציעים תיעשה בארבעה שלבים ,כדלהלן:
 .8.1.1שלב א'  -המזמין יבחן את עמידת ההצעות שתתקבלנה אצלו בתנאי בסף האמורים בסעיף  4לעיל -
הצעותיהם של מציעים שלא יעמדו בתנאי הסף האמורים או אם המזמין יגיע למסקנה שלא יוכלו
לספק את השירותים המפורטים לעיל ברמה סבירה ,תיפסלנה על הסף.
רק הצעותיהם של המציעים העומדים בדרישות האמורות ("קבוצת המציעים הסופית") ,תעבורנה
לשלב הבא של דירוג ההצעות.
 .8.1.2שלב ב'  -מתן ניקוד איכות להצעותיהם של המציעים הנכללים בקבוצת המציעים הסופית בהתאם
לקריטריונים המפורטים להלן ,אשר יהווה ( 70%שבעים אחוזים) מסך הניקוד הסופי:
נושא

אמת המידה

ניקוד
מרבי

ניסיון בניהול מחלקת
שיתופי פעולה

כל שנת ניסיון בניהול מחלקת שיתופי פעולה אצל זכיין
טלוויזיה ו/או אצל משרד שעבד מול זכיין טלוויזיה
ו/או במשרד שבין היתר עוסק בשת"פ בקשר לאירועי
במה ,תזכה ב 4 -נקודות ,ועד למקסימום של 16
נקודות.

 16נק'

כל אירוע במסגרתו סיפק המציע שירותי שת"פ
ניסיון בביצוע שיתופי
פעולה ובמסגרת זו התנהל המציע מול גורמים מחו"ל ,יזכה
מחו"ל
מול גורמים
ב 3 -נקודות ,עד למקסימום של  9נקודות

 9נק'

ניסיון בביצוע שיתופי פעולה כל שנת ניסיון ,מעבר ל 5 -שנות ניסיון ,בביצוע שיתופי
עבור תכניות טלוויזיה ו/או פעולה עבור תכניות טלוויזיה ו/או אירועים שאינם
תכניות טלוויזיה אולם כללו גם שידורים טלוויזיוניים
אירועים שכללו שידורים
(דוגמת פסטיבלים מצולמים) ,תזכה ב 3 -נקודות ועד
טלוויזיוניים
למקסימום של  15נקודות.

 15נק'

ניסיון בביצוע שיתופי פעולה כל פסטיבל ו/או אירוע חוץ שבו השתתפו יותר מ
עבור פסטיבלים ו/או אירועי  10,000איש ובמסגרתו סיפק המציע שירותי שת"פ,
יזכה ב 4 -נקודות ועד למקסימום של  16נקודות.
חוץ.

 16נק'

כל אירוע במסגרתו סיפק המציע שירותי שת"פ
ובמסגרת זו התנהל המציע מול גופים ציבוריים ו/או
כל גוף ציבורי בו עבד המציע כמגייס או כמנהל שיתופי
פעולה ,יזכה ב 2 -נקודות ועד למקסימום של 14
נקודות.

 14נק'

ניסיון בעבודה רלוונטית עם
ו/או מול גופים ציבוריים

 .8.1.3שלב ג'  -מתן ניקוד בהתאם לריאיון אישי שיתקיים עם כל מציע אשר נמנה על קבוצת המציעים
הסופית ,אשר יהווה ( 30%שלושים אחוזים) מסך הניקוד הסופי ,בהתאם להתרשמותו הכללית של
המזמין ו/או של מי מטעמו ,אשר יראיינו את המציע.
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במסגרת הראיון ייבחנו ,בין היתר ,הנושאים הבאים( :א) ידע מקצועי רלוונטי של המציע; (ב) ניסיון
רלוונטי של המציע; (ג) התרשמות כללית מהמציע ומידת התאמתו למתן השירותים ולאופי העבודה
מול המזמין; וכן (ד) תשובות המציע לשאלות הבהרה לנתונים שנמסרו על ידי המציע בהצעתו ,ככל
שהדבר יידרש על פי שיקול דעתו של המזמין.
 .8.1.4שלב ד'  -ניקוד סופי – מתן ציון סופי לכל מציע ,אשר מהווה את חיבור הנקודות שקיבל המציע בשלב
ניקוד האיכות ובשלב הראיון (עד לתקרה של ( 100מאה) נקודות אפשריות).
בלי לגרוע מזכותו של המזמין שלא לבחור באף הצעה כהצעה הזוכה ,המציע אשר יקבל את הציון
הסופי הגבוה ביותר כאמור בסעיף  8.1.4לעיל יוכרז כזוכה ,והודעה בדבר תוצאות המכרז תשלחנה
לכלל המציעים בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני ,שצוינה על ידי כל מציע בטופס הצעתו .לא יהא
כל תוקף להודעת הזכייה ,והיא לא תחייב את המזמין בכל צורה שהיא ,אלא אם נמסרה בכתב
(באמצעות דואר אלקטרוני) כאמור לעיל.
 .8.2לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,המזמין ישלים את הפרטים הטעונים השלמה בהסכם ההתקשרות שנחתם על ידי
הזוכה ,ויחתום עליו באמצעות גורמיו המוסמכים .בהגשת הצעתו מסמיך המציע את המזמין ,באופן בלתי
חוזר ,להשלים את כל הפרטים הטעונים השלמה בהסכם ההתקשרות כאמור.
 .8.3המזמין רשאי להחליט על בחירת המציע שהצעתו דורגה במקום השני כ"כשיר שני" ,למקרה שההתקשרות עם
הזוכה הראשון לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא.
 .9כללי
 .9.1למניעת ספק ,אף מציע (לרבות הזוכה) לא יוכל להציג עצמו ו/או מי מטעמו כקשור באופן רשמי או אחר
לתחרות האירוויזיון ,אלא ,אך ורק בהתייחס לזוכה ,אם ניתן לכך אישור מוקדם ובכתב מאת המזמין,
ובתנאים שייקבעו על ידי המזמין לצורך כך (ואשר יפורטו בכתב).
 .9.2כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך ההזמנה ,לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת ההצעה
והגשתה ו/או ביטולו של הליך ההזמנה מכל סיבה שהיא ,וכל נזקים שיגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת
ההזמנה ו/או בקשר אליה יחולו על המציעים בלבד .המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין
הוצאותיהם או נזקים שנגרמו להם כאמור.
בכבוד רב,
תאגיד השידור הישראלי

הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו על נספחיה וכי אני מסכים להם ומתחייב למלא את כל חיובי ההזמנה החלים
על מציע:

___________

תאריך

________________

שם המציע
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________________________

חתימה וחותמת המציע

נספח א'  -נוסח הסכם ההתקשרות
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נספח ב'  -טופס ההצעה
תאריך__________ :

טופס הצעה
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
א.ג.נ,.
 .1כללי
אני הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את ההזמנה ,מעוניין לספק לתאגיד את השירותים (כהגדרתם
בהזמנה) ומסכים בזאת ומתחייב למלא את כל חיובי ההזמנה החלים עלי כמציע.
 .2הצהרות והתחייבויות המציע
הנני מצהיר ,מתחייב וכן (לפי העניין) מאשר ,כדלקמן:
 .2.1הבנתי ואני מסכים לכל ההוראות ,התנאים ו/או התניות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2.2הצעתי זו מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים ,גלוי/ים או סמוי/ים ,להגשת הצעתי כאמור.
 .2.3ערכתי את כל הבדיקות הדרושות בנוגע לאספקת השירותים וליתר ההתחייבויות המוטלות עלי על פי מסמכי
המכרז ,את היקף השירותים והפעולות שיידרשו לשם מתן השירותים ואת האופן שבו יהא עלי להתארגן לשם
מתן השירותים וכן ערכתי כל בדיקה אחרת או נוספת שמצאתי לנכון לערוך בהקשר זה.
 .2.4ידוע לי ואני מסכים לכך ,שהתיאורים הכלולים במסמכי המכרז בנוגע לשירותים נועדו לשם מתן רקע כללי
בלבד ,אינם מהווים כל מצג ,הצהרה או התחייבות ,מכל סוג ומין שהם ,של המזמין ,אינם מחליפים עריכת
הבדיקות הדרו שות מטעמי ואינם מתיימרים להיות ממצים .ידוע לי ואני מסכים לכך ,שהמזמין אינו אחראי
לנכונות ,דיוק ו/או שלמות המידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע אחר שנמסר ו/או שיימסר לי או למי
מטעמי במסגרת ההליך של הגשת ההצעות ובחירת הזוכה ,ובאחריותי לבדוק כל מידע בעצמי.
 .2.5אנ י מגיש את הצעתי על אחריותי בלבד ומוותר בזאת על כל טענה ,דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהם נגד
המזמין ו/או מי מטעמו בקשר למתן השירותים ו/או בקשר להצעה שהוגשה על ידי ,לרבות כל תביעה ו/או
דרישה שהן המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי המכרז ,כולם או חלקם.
 .2.6ידוע לי כי התמורה הכספית אשר תשולם לי ,אם אוכרז כזוכה ואספק למזמין את השירותים ,במלואם
ובמועדם ובהתאם להוראות ההסכם ולהנחיות המזמין ,תהא( :א) סך חודשי קבוע של ( 7,000שבעת אלפים)
שקלים חדשים; וכן (ב) מכפלה של שיעור העמלה בהתאם לטבלה שבסעיף  7.1.2להזמנה בסך הכספים
שהמזמין יקבל בפועל (היינו ,כספים שנתקבלו ונפרעו בפועל בחשבונו של המזמין (למניעת ספק ,תשלומים
דחויים אשר מועד פירעונם טרם הגיע ,לא ייחשבו כתשלומים שנתקבלו בפועל אצל המזמין) מגורמי שת"פ בגין
שיתופי פעולה בקשר לאירוע ,ובלבד שהמזמין קיבל את הכספים האמורים כפועל יוצא ישיר ממתן השירותים
על ידי בקיזוז שווי זמן האוויר – עמלה זו תשולם לי עד לא יאוחר מחלוף ( 30שלושים) יום ממועד סיום מתן
השירותים על ידי .לתמורה הכספית האמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין ,והיא תהווה את התמורה הכספית
הכוללת ,המלאה והסופית.
 .2.7אין כל מניעה או הגבלה מכוח חוזה ,דין או כל סיבה אחרת ,המונעת ו/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו
ו/או לקיימה במלואה.
 .2.8תוקף הצעתי יהא למשך ( 12שנים עשר) חודשים ,ולא אהיה רשאי לחזור בי הימנה.
 .3פרטי מגיש ההצעה
 .3.1שם המציע:

________________________.

 .3.2מס' ת.ז/.חברה (לתאגיד):

________________________.

 .3.3כתובת/משרד רשום:

________________________.
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 .3.4פרטי הנציג המוסמך מטעם הח"מ לצורך הצעה זו:
 .3.4.1שם מלא (פרטי  +משפחה):

___________________.

 .3.4.2טלפון נייד:

___________________.

 .3.4.3טלפון במשרד:

___________________.

 .3.4.4פקסימיליה:

___________________.

 .3.4.5דוא"ל:

___________________.

הח"מ מתחייב להודיע בכתב למזמין על כל שינוי שיהיה בפרט מהפרטים האמורים ,מיד לאחר קרות שינוי
כאמור.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הם מורשי
חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו למטרות הזמנה זו.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן,
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור ,חתמו בפני על טופס זה.
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תאריך
.1

תצהיר

נספח ג'  -תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף בדבר הכנסות משיתופי פעולה

אני הח"מ ,_________________________ ,נושא ת"ז מספר ___________________ ,מורשה החתימה מטעם _______________________________ שמספרו
___________________________ ("המציע" ) ,מרחוב ______________________ ,_______________ ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב ,לצורך הוכחת עמידתי בתנאי הסף שבסעיף  4.3להזמנה ,כדלקמן:
תיאור האירוע
(לרבות סוג האירוע ,מיקומו,
כמות משתתפים משוערת וכל
נתון רלוונטי נוסף)

מועד האירוע
(תאריך מלא  ) :יום,
חודש ושנה )

שם המזמין

1

2

3

4

5

6

1

סך הכספים הכולל (ללא מע"מ) שקיבל
המזמין בגין האירוע כתוצאה משיתופי
פעולה מסחריים שי י צר המציע

פרטי קשר של נציג מטעם
המזמין
(שם הנציג ,דוא"ל ,טל'
נייד)

7

8

9

10

לאחר שהובהר לי ,שבין השאר ,על יסוד האמור בתצהיר זה עשוי המזמין לקבוע את התאמתי להיכלל בקבוצת המציעים הסופית (כהגדרת מונח זה בהזמנה) ,אני מצהיר/ה בזאת כי כל
הנתונים והפרטים אשר מולאו על ידי בטבלה שלעיל ,הינם נכונים ,שלמים ,מלאים ומדויקים.
הנני מצהיר/ה כי שמי הוא _____________________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

.1
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הם מורשי
חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו למטרות הזמנה זו.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן,
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור ,חתמו בפני על טופס זה.

2

תאריך
.2

ת צ ה י ר

נספח ד'  -תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ ,_________________________ ,נושא ת"ז מספר ___________________ ,מורשה החתימה מטעם
_______________________________ שמספרו ___________________________ ("המציע") ,מרחוב
______________________ ,_______________ ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כי:
 .1ביכולת המציע לספק את כל השירותים המפורטים בהזמנה ,במלואם ובמועדם.
 .2המציע עומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  4להזמנה ,ובכלל זאת:
 .2.1המציע הינו תאגיד רשום בישראל על פי דין  /עוסק מורשה הרשום כדין (נא למחוק את המיותר).
 .2.2המציע הינו בעל ניסיון של לפחות ( 5חמש) שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בביצוע שיתופי פעולה
עבור אירועי טלוויזיה ו/או אירועים שאינם תכניות טלוויזיה אולם כללו גם שידורים טלוויזיוניים (דוגמת
פסטיבלים מצולמים); וכן
 .2.3המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותים של יצירת שיתופי הפעולה עבור גורמים עסקיים פרטיים ,ובנוסף
מול לפחות אחד מהגורמים הבאים( :א) רשויות מוניציפאליות; ו/או (ב) גורמי ממשל.
 .2.4במהלך ( 3שלוש) שנים כלשהן מתוך ( 7שבע) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,המציע
סיפק שירותי שת"פ ,שכתוצאה מהם ההכנסות משיתופי הפעולה המסחריים שיצר המציע עמדו על לפחות
( 10,000,000עשרה מיליון) שקלים חדשים בשנה (מכל שיתופי הפעולה באותה שנה ,בכל אחת מהשנים).
 .2.5המציע אינו משרד פרסום המציע שירותי קריאייטיב ו/או מדיה ללקוחותיו ,ואינו מחויב על פי הסכם תקף
לשיתוף פעולה עם משרד פרסום כאמור.
 .2.6המציע הינו בעל כל האישורים התקפים ,כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .3לאחר שהובהר לי ,שבין השאר ,על יסוד האמור בתצהיר זה עשוי המזמין לקבוע את התאמתי להיכלל בקבוצת
המציעים הסופית (כהגדרת מונח זה בהזמנה) ,אני מצהיר/ה בזאת כי כל המסמכים והאישורים אשר צורפו על ידי
המציע להצעתו ,לרבות הנתונים ,העובדות והפרטים הכלולים בהם ,הינם נכונים ,שלמים ומלאים וכי יש למציע יש
את הידע ,האמצעים ,הניסיון והיכולת לעמוד בכל דרישות ההזמנה ולקיים את התחייבויותיו.

הנני מצהיר/ה כי שמי הוא _____________________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גליון זה היא חתימתי וכי תוכן
תצהירי  -אמת.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

.3
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הם מורשי
חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו למטרות הזמנה זו.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן,
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור ,חתמו בפני על טופס זה.

1

תאריך
.4

נספח ה'  -תצהיר בדבר ניסיונו של המציע לצורך מתן ניקוד האיכות

תצהיר
אני הח"מ ,_________________________ ,נושא ת"ז מספר ___________________ ,מורשה החתימה מטעם _______________________________ שמספרו
___________________________ ("המציע" ) ,מרחוב ______________________ ,_______________ ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:
 . 1ניסיונו ה רלוו נטי של המציע בניהול מחלקת שיתופי פעולה אצל זכיין טלוויזיה ו/או אצל משרד שעבד מול זכיין טלוויזיה ו/או במשרד שבין היתר עוסק
בשת"פ בקשר לאירועי במה  ,הינו :
פרטי הגוף הרלוונטי בו יש
למציע ניסיון (שמו ,מהותו
ואופי פעילותו) ("הגוף
הרלוונטי")

תיאור ניסיון המציע
בגוף הרלוונטי

תקופת העבודה אצל
הגוף הרלוונטי

פרטי קשר של נציג מטעם הגוף הרלוונטי
(שם הנציג ,דוא"ל ,טל' נייד)

1

2

3

4

 . 2פרוט אירועים במסגרתם סיפק המציע שירותי שת"פ ואשר במסגרתם התנהל המציע מול גופים מחו"ל  ,הינו :
1

הערות

תיאור האירוע
(לרבות סוג האירוע ,פרטי
המזמין ,מיקומו ,כמות
משתתפים משוערת וכל נתון
רלוונטי נוסף)

מועד האירוע
(תאריך מלא  ) :יום,
חודש ושנה ) )

פרוט הגופים מחו"ל
מולם התנהל המציע
במסגרת האירוע

1

2

3

4

5

2

אופי פעילותו של המציע מול הגופים
מחו"ל

פרטי קשר של נציג מטעם
המזמין ושל נציג מטעם
הגוף מחו"ל
(שם הנציג ,דוא"ל ,טל'
נייד)

 . 3ניסיון המציע בביצוע שיתופי פעולה עבור תכניות טלוויזיה ו/או אירועים שאינם תכניות טלוויזיה אולם כללו גם שידורים טלוויזיוני י ם (דוגמת פסטיבלים
מצולמים)  ,הינו :
תיאור התכנית /האירוע
(לרבות סוג האירוע ,פרטי המזמין,
מיקומו ,כמות משתתפים משוערת
וכל נתון רלוונטי נוסף)

מועד האירוע
(תאריך מלא  ) :יום,
חודש ושנה ) )

פרוט שיתוף הפעולה שקיים המציע

1

2

3

4

5

3

פרטי קשר של נציג מטעם
המזמין
(שם הנציג ,דוא"ל ,טל'
נייד)

 . 4ניסיון המציע במתן שירותי שת"פ לפסטיבלים ו/או אירועי חוץ שבו השתתפו מעל  10,000איש  ,הינו :
תיאור האירוע
(לרבות סוג האירוע ,פרטי המזמין,
מיקומו ,כמות משתתפים משוערת
וכל נתון רלוונטי נוסף)

מועד האירוע
(תאריך מלא  ) :יום,
חודש ושנה ) )

פרוט שיתוף הפעולה שקיים המציע

1

2

3

4

5

4

פרטי קשר של נציג מטעם
המזמין
(שם הנציג ,דוא"ל ,טל'
נייד)

 . 5פרוט אירועים במסגרתם סיפק המציע שירותי שת"פ ואשר במסגרתם התנהל המציע מול גופים ציבוריים ו/או פרוט כל גוף ציבורי בו עבד המציע כמגייס
או כמנהל שיתופי פעולה  ,הינו :
תיאור האירוע
(לרבות סוג האירוע ,פרטי
המזמין ,מיקומו ,כמות
משתתפים משוערת וכל נתון
רלוונטי נוסף)

מועד האירוע
(תאריך מלא  ) :יום,
חודש ושנה )

פרוט הגופים
הציבוריים מולם
התנהל המציע
במסגרת האירוע

1

2

3

4

5

5

אופי פעילותו של המציע מול הגופים
הציבוריים

פרטי קשר של נציג מטעם
המזמין ושל נציג מטעם
הגוף הציבורי
(שם הנציג ,דוא"ל ,טל'
ניי ד)

פרטי הגוף הציבורי בו עבד
המציע כמגייס או כמנהל
שיתופי פעולה (שמו ,מהותו
ואופי פעילותו) ("הגוף
הציבורי")

תיאור ניסיון המציע
בגוף הציבורי

תקופת העבודה אצל
הגוף הציבורי

פרטי קשר של נציג מטעם הגוף הציבורי
(שם הנציג ,דוא"ל ,טל' נייד)

הערות

1

2

3

לאחר שהובהר לי ,שבין השאר ,על יסוד האמור בתצהיר זה ייקבע ניקוד האיכות של הצעת המציע ,אני מצהיר/ה בזאת כי כל הנתונים והפרטים אשר מולאו על ידי בטבלה שלעיל ,הינם
נכונים ,שלמים ,מלאים ומדויקים.
הנני מצהיר/ה כי שמי הוא _____________________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הם מורשי
חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו למטרות הזמנה זו.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן,
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור ,חתמו בפני על טופס זה.

6

תאריך
.1

