מכרז פומבי מס' 3/2019
לרכישת מערכות פרוטולס
וציוד נלווה עבור
תאגיד השידור הישראלי
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 . 1רקע
. 1.1

. 1.2

. 1.3

. 1.4

. 1.5

. 1.6

תאגיד השידור הישראלי ה י נו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק
השידור הציבורי הישראלי  ,התשע"ד ( 2014 -להלן  " -החוק" )  ,וסמכויותיו
מוגדרות בחוק .
נכון למועד זה ,התאגיד כולל ערוצי טלוויזיה  ,תחנות רדיו וכן מספר
אמצעים דיגיטליים  ,כאשר הוא פועל ו/או עתיד לפעול מ ירושלים  ,מ תל
אביב ,מודיעין חיפה ו  /או ממקומות נוספים ,עם צפי לשינויים במיקום
חלק מהאתרים הללו .
כמפורט במסמכי המכרז בהמשך ,התאגיד מזמין בזאת מציעים להגיש
הצעות ל רכש שלושה מכלולים הקשורים למ ערכות סאונד מסוג פרטולס
לשימוש בעיקר על  -ידי ממחלקת הפרומו וחטיבת החדשות בתאגיד ,ובכלל
זה :רשיונות המערכת כולל חומרה ייעודית של המערכת; תחנות עבודה
לפי מפרט מומלץ של יצרן התוכנה וציוד היקפי ,והכל כמפורט במפרט
הטכני המצורף בטופס הצעת המחיר ,נספח . 3
השירותים לפי מכרז זה מורכב ים מרכש של שלושה מכלולים שונים .
המציעים יהיו רשאים להגיש הצעה למכלול אחד או יותר .ההשוואה בין
ההצעות תיעשה לגבי כל מכלול בנפרד ,ואין מניעה שמציע יזכה ביותר
ממכלול אחד ,הכל בהתאם להוראות מכרז זה.
ככלל ,מציע שהצעתו הכשרה תעמוד בכל תנאי הסף הקבו עים למכרז,
ותהיה ההצעה הזולה ביותר לגבי מכלול מסויים במכרז ,הצעתו תוכרז
כזוכה במכרז לגבי אותו מכלול  ,בכפוף לאמור במסמכי המכרז ובכל דין
בהקשר זה.
הזוכה ב מכרז מתחייב לספק את המכלול לגביו הצעתו נבחרה כ מפורט
ב הסכם המצורף כנספח  8למכרז ,על כל נספחיו  ,והכול בכפוף להנחיות
התאגיד.

 . 2הגדרות
לכל המונחים במכרז תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף זה להלן ,ובהעדר
הגדרה כאמור ,תהא להם המשמעות הנתונה להם בהסכם ,אלא אם כן עולה
אחרת מהקשר הדברים .
מלבד אם נוסח הכתוב א ו הקשרו מצריך פירוש אחר ,מלים הבאות ביחיד כוללות
את הרבים ,מלים הבאות ברבים כוללות את היחיד ,מלים הבאות בזכר כוללות
את הנקבה ,מלים הבאות בנקבה כוללות את הזכר ,והתייחסות לבני אדם
משמעה התייחסות גם לתאגידים.
כותרות הסעיפים מובאות לנוחות הקורא בלבד ,ואין לראות ן כאילו באו לסייע
בפרשנות המכרז או להשפיע עליה.
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אזכור הוראת דין  -כוונתו להוראת הדין כפי שהיא בתוקף מזמן לזמן במהלך
תקופת ה הסכם  ,לרבות שינוי או תיקון לה והוראה שתבוא במקומה.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

" מ כלול ראשון "  -תוכנה וחומרה יעודית של מערכת פרוטולס כמפורט
בסעיף  1לטופס הצעת המחיר.
" מכלול שני "  -מחשבי עריכה כמפורט בסעיף  2לטופס הצעת המחיר.
" מכלול שלישי "  -ציוד אודיו נלווה כמפורט בסעיף  3לטופס הצעתה
מחיר.
" התאגיד "  -תאגיד השידור הישראלי או וועדת המכרזים של התאגיד ,לפי
העניין.
" נציג התאגיד " – מנה ל אגף טכני ,מר דישון בילגורי ו /או נציגו  ,שיהיה
אחראי בין היתר ,לקשר השוטף עם הזוכה .
" תנאי סף"  -הדרישות המוקדמות המהוות תנאי להשתתפות במכרז .
" המציע"  -גוף שהגיש הצעה למכרז .
" הזוכה" או " הזוכים "  -מציע או מציעים שהצעת  /ם התקבלה ע"י ועדת
המכרזים של התאגיד והוכרזה כהצעה הזוכה במכרז לגבי מכלול מסויים .

 . 3ההתקשרות עם הזוכה במכרז
הזוכים יידרשו לספק לתאגיד ,בין היתר :
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

אספקת שלושת המכלולים כאמור ,הכוללים שתי מערכות פרוטולס
הכוללות מחשב ורשיונות עבור כל מערכת למתחם התאגיד בתל אביב
ברחוב יוסף בוקסנבאום  , 1או בכל אתר אחר של התאגיד לפי הנחייתו .
אחריות של היצרן לתקופות הבאות :ל מכלול הראשון  -שנה אחריות;
למכלול השני  36 -חודשי אחריות ול מכלול השלישי  -שנה אחריות .תקופת
האחריות תימנה ממועד התקנת הציוד או התוכנה לפי העניין.
מובהר כי ה הת קנה ה פיזית של המערכות ו של הציוד הנלווה לרבות חיבורי
חשמל ווידאו ואודיו יבוצעו על ידי התאגיד ואינם חלק ממכרז זה .
למען הסר ספק מובהר ,כי עד לחתימת ה הסכם בפועל על ידי ה תאגיד לא
יהא הסכם בר  -תוקף בין ה זוכה לבין התאגיד .
כתנאי לחתימת החוזה על  -ידי התאגיד ומבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז
ונספחיו  ,בתוך  5ימי עבודה ממועד שליחת הודעת הזכייה לזוכה או בכל
מועד אחר שייקבע ע"י התאגיד  ,ימציא הזוכה במכרז לאישור נציג
התאגי ד  ) 1 ( :ש ל ושה עותקים חתומים של ההסכם; ו  ) 2 ( -אישור יצרן לגבי
האחריות לציוד/תוכנה הנרכשים .
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3.6

3.7

3.8

3.9

היה ולא יאושר ו ע"י התאגיד ו/או לא יצ ורפו במועד הנדרש המסמכים
המפורטים בסעיף  3.5לעיל  ,ו  /או יצורפו ע"י המציע ה מסמכים האמורים
שמהן יעלה כי אין ביכולתו לספק את השירותים נשוא המכרז ,יהיה רשאי
התאגיד לבטל את זכיית המציע ולפנות למציע שהצעתו מדורגת אחריו
(לגבי המכלול הרלבנטי)  ,וכן הלאה .התאגיד יהא רשאי כתנאי לחתימת
החוזה עם הזוכה ,לדרוש מהזוכה נתונים ו/או מסמכים נוספים ביחס
ל שירותים המוצעים על ידו ו/או כל פירוט אחר הנדרש ע"י התאגיד ,
ובמידה שאלו לא יסופקו לו על ידי הזוכה במועד שהוגדר על ידי התאגיד,
יהא רשאי התאגיד לבטל את זכיית הזוכה ולהתקשר עם המציע שהצעתו
מדורגת אחריו (לגבי המכלול הרלבנטי)  ,וכן הלאה.
ההתקשרות נשוא המכרז הינה התקשרות בהסכם מסגרת שלא על בסיס
בלעדיות  ,שבו התאגיד אינו מתחייב על הזמנת כמויות או היקיפים
כלשהם ,ובגדר האמור ,יהא רשאי התאגיד לבצע הזמנות בהיקף מסוים,
לשנותם מעת לעת ו/או שלא לבצע הזמנות כלל ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי  ,כפי שייקבע על ידו מעת לעת  ,כאשר התמורה תשולם לזוכה עפ"י
ביצוע הזמנה על יד י ו וקבלת השירותים בפועל ,בהתאם להצעה שהגיש
המציע במסגרת המכרז ,ואושרה ע"י התאגיד.
הנתונים הכמותיים שצוינו במסגרת מסמכי המכרז ,ככל שצוינו ,הינם
בגדר אומדנא בלבד ,אשר התאגיד העריך על בסיס מיטב ידיעתו והנתונים
שהיו בידיו במועד עריכת המכרז.
יודגש  ,כי התאגיד יהיה רשאי לבצע הזמנות מהזוכה במכרז או שלא לבצע
הזמנות כלל או לבצע הזמנות באמצעות כל גורם אחר ,לרבות גורם שאינו
הזוכה במכרז ,וזאת מבלי שהזוכה יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל
מין וסוג בקשר לכך.

 . 4תקופת ההתקשרות עם הזוכה והתמורה
4.1

4.2

4.3

תקופת ההתקשרות הראשונה תהא ל  12 -חודשים ממועד החתימה על
ההסכם על  -ידי התאגיד ובכפוף לקיום כל התנאים הקבועים בהסכם
לתחילתה.
על אף האמור ,התאגיד יהיה רשאי בכל עת להביא את ההתקשרות
לסיומה ,מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל  ,וזאת בהודעה מוקדמת
לזוכה בת  30 -יום שתועבר אליו מראש .יובהר ,כי לזוכה לא תעמוד כל
דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
התמורה  -בתמורה לביצוע כל השירותים המנויים בהסכם זה לשביעות
רצון התאגיד ,ישלם התאגיד לזוכה בהתאם לתמורה הנקובה בטופס
הצעת המחיר של ה זוכה  ,כפי שאושר על ידי ועדת המכרזים בתאגיד,
בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן 10% :עם ביצוע ההזמנה ו  90% -עם
אספקת הציוד ,והכל בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם ונספחיו.
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 . 5תנאי סף להשתתפות במכרז :
על המציע לעמוד בעצמו ב כל אחד מ תנאי הסף המצטברים הבאים  ,במועד הגשת
ההצעה במכרז :
. 5.1

המציע הינו תאגיד ישראלי הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה כדין
בישראל .

. 5.2

מציע אשר הינו בעל כל ה אישור ים ה תקפים והרשומים על שמו  ,לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו : 1976
 5.2.1אישור פקיד שומה או רו " ח לעניין ניהול פנקסי חשבונות
ורשומות כדין לפי פקודת מס הכנסה ( נוסח חדש ) וחוק מס ערך
מוסף התשל " ו . 1975
 5.2.2אישור פקיד שומה או רו " ח לעניין דיווח לרשויות המס על ניכוי
מס במקור לפי חוק מס ערך מוסף התשל " ו –  1975ולפקודת מס
הכנסה.

. 5.3

מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,הוא ובעל הזיקה
אליו ,לא הורשעו ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים ( איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים )  ,התשנ"א  , 1991 -וחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז , 1911 -ואם הורשעו ביותר משתי (  ) 2עבירות כאמור -
כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (  ) 1לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה .
לצורך סעיף זה " :הורשע " ו  " -בעל זיקה "  -כמשמעותם בחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו . 1976 -
מובהר כי ה תאגיד י הא רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו
התנאים המקדמיים הנקובים בסעיף זה ,וזאת בהתאם להחלטה
שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים ,בהתאם להוראות סעיף
 2ב' ( ב '  ) 1 () 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו . 1976 -
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. 5.4

.6

מציע אשר הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח  ) 1991 -להלן  " -חוק שוויון זכויות " ) אינן חלות עליו ,או
לחילופין ,שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים
אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ –  100עובדים ,נכון למועד האחרון
להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב ,גם כדלקמן )  : (iכי 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 )  (iiכי פנה בעבר למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף
)  ) iiזה לעיל ,קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן  .לצורך סעיף זה:
" מעסיק " – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות .

לוח זמנים
 . 6.1לוח הזמנים למכרז :
שלב

נושא

מועד

1

מועד אחרון ל הגשת שאלות הבהרה

 10.1.2019בשעה  12:00בצהריים

3

מועד אחרון ל הגשת ההצעות

 20.1.2019בשעה  12:00בצהריים

 . 6.2התאגיד רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה גם
לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או ביחס לשאלות הבהרה,
כל עוד לא חלף מועד זה.
 . 6.3באחריות המציע להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד
בכתובת  www.kan.org.il ,בלשונית "מידע שימושי""/מכרזים" 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.
 . 6.4באחריות המציעים לבדוק בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים למכרז
זה 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 .
 . 6.5התאגיד יהיה רשאי להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ההבהרה שיופנו
על ידי המציעים ,והכול בהתאם לש יקול דעתו הבלעדי .העדר התייחסות
לא ייחשב כמתן תשובה חיובית לפניות המציעים .למען הסר ספק יובהר,
כי לא יהיה כל תוקף להתייחסות של התאגיד ,אלא אם תנתן בכתב
כאמור.
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 . 7אופן הגשת ה צעה למכרז
 . 7.1מ ציע העומד בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף  5לעיל ,ומעוניין
להשתתף במכרז ,יגיש את הצעתו בהתאם להנחיות המפורטות להלן,
לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד במודיעין ,ברחוב צלע ההר , 44
מודיעין ,קומת הכניסה ,בימים א'  -ה' בין השעות  09:00-17:00אך לא
יאוחר מהמועד האחרון הנקוב בטבלת המועדים בסעיף  6.1לעיל.
ההצעות שתוגשנה לאחר המועד הנקוב לעיל לא תיבדקנה ותוחזר
למציעים כפי שהן.
 . 7.2בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס ימיליה .
 . 7.3אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים .ההצעה תוגש על  -ידי מציע אחד
ובשמו בלבד ,ללא כל הסכם ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים
אחרים המגישים הצעות למכרז זה .גופים אשר יש להם קשר
עסקי/משפטי (הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד) ,היוצר ו/או עלול
ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים ,לרבות הסכם
לגבי שיתוף 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 ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה,
כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968 -
 . 7.4יש להגיש את ההצעות בהתאם לתנאי ודרישות המכרז כפי שהם
מפורטות בנוסח מכרז זה ככתבו וכלשונו ,וללא כל שינויים.
 . 7.5מציע 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 ,אם ייעשו ,משום הסתייגות המציע
מתנאי המכרז (להלן " :הסתייגות ").
 . 7.6להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד
יהא רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או
לחילופין לפסול את ההצעה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .בחר התאגיד לקבל
הצעה כאמור ,תודיע על כך למציע בכתב.
 . 7.7ככל שיחליט התאגיד על קבלת ההצעה ,על המציע יהיה מחויב לעמוד
בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל במסמכי המכרז או
בהצעתו למכרז.
 . 7.8מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי
להעלות את הש גותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות ,כמפורט
במכרז .
 . 7.9על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף
לה את כל המסמכים הנדרשים.
 . 7.10המציע מסכים  ,כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות או טעויות
סופר  ,או שתיהן יחד  ,יהיה התאגיד רשאי לתקן את הטעויות  ,תהא
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. 7.11

. 7.12

. 7.13

. 7.14

ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא  ,וההצעתו תכלול את תיקון הטעויות
לאחר שבוצעו על ידי התאגיד  .בהגישו הצעה בהליך זה  ,מקבל ומסכים
המציע לתנאי זה  ,וככל שיבחר התאגיד לעשות בו שימוש  ,עפ " י שיקול
דעתו הבלעדי  ,ומבלי שיהיה חייב לעשות כן  ,יהיה המציע מחויב להצעתו
כפי שתוקנה ע " י התאגיד .
הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז ,וכי הייתה
לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את
הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו.
מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מ לטעון טענות כנגד תנאי המכרז,
או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.
על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז ,את היקף
ומאפייני השירות ,וכן כל נתון ופרט משפטי ,כלכלי ,עסקי או אחר,
הרלוונטי ,לדעתו של המציע ,להליך המכרז ,למתן השירות ולכ לל
התחייבויותיו של המציע על  -פי מסמכי המכרז.
כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו
הקשור במתן השירותים מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה
על  -ידי המציע.
כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות
ו/או הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד.
למניעת ספק ,המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין
הוצאותיהם כאמור.

 . 8אופן הגשת ההצעה ו מסמכי ההצעה
ההצעה למכרז תכלול בין היתר ,את כל המסמכים שלהלן :
המסמך

כל מסמכי המכרז (לרבות חוברת זו) כשהם חתומים בכל עמוד
בראשי תיבות ובחתימות מלאות בכל מקום הנדרש לכך
1

נספח  - 1פרטים על מגיש ההצעה ( הגוף המציע )

2

ככל שהמציע תאגיד  -אישור רישום התאגיד במרשם התאגיד
הרלוונטי.

3

נספח  - 2תצהיר בדבר מורשי החתימה אצל המציע .

4

נספח  - 3טופס הצעת המחיר
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המסמך

5

נספח  - 4תצהיר אי תשלום דמי תיווך

6

נספח  - 5תצהיר לעניין נכונות פרטי ההצעה

7

נספח  - 6תצהיר לעניין הליכי פשיטת רגל /פירוק /תביעות תלויות
ועומדות

8

נספח  - 7תצהיר לעניין עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו . 1976

9

אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו . 1976

10

נספח  - 8נוסח ההסכם ,חתום על ידי מורשה החתימה של המציע
בכל אחד מעמודי החוזה ובחתימה מלאה במקום המתאים לכך.
בנוסף ,יש לחתום באמצעות חותמת המציע (על כל אחד מעמודי
החוז ה)

11

המציע יצרף למעטפה החסן נייד (דיסק און-קי) ,אשר יכיל את תכולת
ההצעה המלאה סרוקה .נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן
ההצעה על גבי המדיה הדיגיטלית .במקרה של סתירה ,יגבר האמור בתוכן
ההצעה המודפסת.

• מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו על הזכות ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מ ן המציעים ,להשלים ו/או להבהיר מידע חסר
ו/או אישורים ו/או כל מידע ו/או נתון הנדרשים ,ולחלופין ,לפסול הצעות שלא
יצורפו אליהן כלל המסמכים ו/או האישורים ו/או הנתונ ים הנדרשים במסמכי
המכרז ,והכול בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.
. 8.1

. 8.2

ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יוגשו בשני
(  ) 2עותקים – עותק  1שיסומן כ"מקור" ועותק שני שיסומן כ"העתק".
מסמכים אלו יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורשי החתימה מטעם
המציע ,מאושרות על ידי עו"ד ( ככל שהדבר נדרש ) בכל טופס ומסמך,
לרבות חתימה על כל אחד מהעמודים בראשי תיבות של מורשי החתימה
של המציע וחותמת המציע .
מטבע ההצעה יה יה בשקלים חדשים בלבד ,וללא מע"מ ,אלא אם נאמר
במפורש אחרת .
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. 8.3

. 8.4
. 8.5

. 8.6

. 8.7

התאגיד רשאי לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה
המפורטים לעיל ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם בחינת ההצעה  ,ובמסגרת
זו יהיה רשאי לדרוש פרטים ו/או נתונים נוספים הקשורים להצעתו.
המציע ימלא את כלל הנתונים הנדרשים בטופס הצעת המחיר ב כתב יד
ב אופן קריא וברור.
על המציע לקחת בחשבון כל הוצאה ו/או שירות נלווה ו/או אחר
הנדרשים לצורך קבלת השירות ולתמחר את הצעתו בהתאם .המציע לא
יהיה זכאי לכל תוספת מכל סוג ומין ,ו המחיר שיציין בהצעת המחיר שלו
(כפי שיאושר עי ועד ת המכרזים) יהיה המחיר הסופי לכל דבר ועניין.
המציעים נדרשים ליתן הצעת מחיר ביחס לכל פריט ופריט המפורטים
בטופס הצעת המחיר .בנוגע למכלול הראשון ולמכלול השלישי  -היה
וחרף האמור ,ל א ציין מציע מחיר בטופס הצעת המחיר לרכיב אחד יהא
רשאי התאגיד ,לפסול את הצעתו בשל כ ך  ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי
ו/או לצורך השוואה בין ההצעות לראות את המציע כמי שמילא ברכיב
החסר את המחיר הגבוה ביותר שניתן לרכיב זה מבין ההצעות שהוגשו
במכרז ובמקרה שהצעה זו תיבחר כזוכה  -הזוכה יהיה זכאי לתשלום
המחיר הממוצע שהוצע לגבי אותו רכיב מבין יתר הה צעות.
בכל מקרה שבו בהצעת המחיר יהיו חסרים שני מחירים או יותר (גם אם
במצטבר במכלולים שונים) ובכל מקרה של מחיר חסר במכלול השני -
התאגיד יפסול את ההצעה בנוגע למכלולים הרלבנטיים .
מבלי לגרוע מזכויותיו של התאגיד לפי הדין  ,התאגיד יהא רשאי לפסול
בין היתר ,הצעות שלדעתו נגועות בתכסיסנות  ,בסבסוד צולב בין מרכיבי
התמחור ו/או הצעות בלתי סבירות ו/או המתומחרות באופן החורג
מאומדן המכרז (ככל שקיים) ו/או ממחירי השוק המקובלים לשירותים
נשוא המכרז ו/או הצעות חסרות ו/או מוטעות ו/או מבוססות על מידע
שגוי ,והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 . 9נתונים סודיים בהצעת המציע
. 9.1

מבלי לגרוע מסמכות התאגיד על פי כל דין ,מציע הסבור כי חלקים
מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים ,ושלדעתו אין
לאפשר את העיון בהם למציעים אחר ים ,יציין זאת מראש על גבי הצעתו
באופן מפורש ,בולט וקריא  ,ויבהיר ,מהם החלקים ,הנתונים והמסמכים
הכלולים בהצעתו ,אשר לטעמו העיון בהם על ידי מציעים אחרים במכרז
עלול ,לדעתו ,לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי וינמק זאת .התאגיד לא
י דון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי ,
אם היא לא תהא מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה .
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. 9.2

. 9.3

. 9.4

. 9.5
. 9.6

מובהר ,כי לא תתבצע פנייה נוספת של התאגיד אל הזוכה לאחר בחירתו
כדי שיציין מהם ה חלקים בהצעתו אשר מהווים לדעתו סוד מסחרי או
מקצועי .מציע שלא ציין את דבר הסודיות מראש בהצעתו ,י ראה ה תאגיד
כאילו לא קיימים בהצעתו חלקים המהווים סוד מסחרי או מקצועי .
בהגשת הצעתו ,מסכים המציע ,כי סעיפים שהוא מבקש למנוע גילויים
בפני מציעים אחרים באם יזכה ,לא יהיו גלויים בפניו באם לא יזכה
ויבקש עיון בהצעה הזוכה .
למען הסר ספק יובהר  ,כי ציון הסודיות על ידי מציעים לא י חייב את
ה תאגיד ,וכי הקביעה הסופית בקשר לכך תהיה נתונה בידי התאגיד
בלבד .מכל מקום ,אין באמור לעיל כדי למנוע מה תאגיד לחשוף נתונים
ומסמכים כלשהם לעיונם של צדדים שלישיים ,במקרים בהם לדעת
התאגיד עליה לעשות כן על פי דין ,ולרבות במקרה שלהערכת ו המקצועית
המסמך ו/או הנתון המהווה חלק מההצעה אינו מהווה סוד מסחרי או
סוד מקצ ועי ,אף אם צוין כך על ידי המציע  ,והכול בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד ,והמציע מנוע מלטעון כל טענה בקשר לכך.
מובהר ,כי התאגיד יתעלם מציון גורף לפיו לא ניתן לאפשר את העיון
בכלל ההצעה ,ויראה בציון כאמור כאילו לא צוין כלל.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של הזוכה
במכרז והמחיר שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.

 . 10זכות עיון בהצעה הזוכה
 . 10.1העיון בהצעה הזוכה ובהחלטת הוועדה הסופית הינה כפופה לקבוע
ב תקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים  ,התשנ"ג  , 1993 -כאשר כל משתתף
במכרז יהא רשאי לעיין  ,בין היתר ,בהחלטה הסופית של ועד ת המכרזים ,
בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז ,וזאת בתוך  30יום מקבלת ההודעה על
תוצאות המכרז .
 . 10.2משתתף במכרז לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של החלט ת ועדת
המכרזים  ,או בחלקים של ההצעה הזוכה ,אשר העיון בהם עלול לדעת
ועדת המכרזים  ,בין היתר ,לחשוף סוד מסחרי ,או סוד מקצועי .
 . 10.3ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי התאגיד  ,בכפוף למשלוח
בקשה בכתב לעיון וזאת תוך תיאום מראש של מועד העיון עם נציג
התאגיד  ,וב כפוף לתשלום הוצאות בסך  ,₪ 250וזאת לכיסוי העלויות
הכרוכות בעיון.
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 . 11תוקף ההצעה
 . 11.1ההצעה תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה למשך  90יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות במכרז  .התאגיד יהא רשאי להודיע ל מציעים (או מי מהם)
על הארכת תוקף הצעתם לתקופה נ וספת ,אחת או יותר ו בסך הכל לא
יותר מ  90 -ימים נוספים .
 . 12שאלות הבהרה
 . 12.1שאלות הבהרה יועברו בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני ,עד ליום
הנקוב בטבלת המועדים בסעיף  7לעיל ,לכתובת ayelete@ipbc.org.il
 באחריות המציעים לוודא קבלת מייל המאשר את קבלת שאלות ההברההאמורות.
 . 12.2בפנייה לקבל הבהרות יש לציין את פרטי המציע המלאים ,ובין היתר:
שם המציע ,שם איש הקשר מטעמו ,מספרי ה טלפון שלו (קווי ונייד),
וכתובת דוא"ל .כמו כן ,נדרש לציין לצד כל שאלה את מספר הסעיף
במכרז או בחוזה אליו מתייחסת השאלה .תשובות לשאלות ההבהרה,
ככל שתהיינה ,תפורסמנה באת ר האינטרנט של התאגיד ויחולו הוראות
סעיף  6.4לעיל.
 . 12.3השאלות תוגשנה על גבי קובץ  WORDבלבד בטבלה במבנה הבא (לא
יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט ים אחרים ,לרבות . PDF

מס"ד

סעיף
בהסכם

מס' עמוד

במכרז /פירוט השאלה

 . 13קבלת השלמות והבהרות מהמציעים
 . 13.1התאגיד רשאי לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבל הבהרות בנוגע
להצעות או בבקשה לקבל נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתו לצורך
בדיקת ההצעות והערכתן ,לרבות מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי
הסף  ,בין אם נדרשו מראש במסגרת המכרז ובין אם לאו.
 . 13.2במקרה דנ א יעבירו המציעים לתאגיד את כל הנתונים והמסמכים
המבוקשים בתוך המועד שקבע התאגיד בפנייתו ,ותגובת המציעים
תצורף להצעה ותיחשב חלק בלתי נפרד ממנה .
 . 13.3התאגיד רשאי להזמין את המציעים (או מי מהם) להציג בפניו באופן
פרונטלי ו/או להעביר אליו התייחסות כתובה ,בכל נושא שבהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד נרשת לצורך בדיקת הצעתו של המציע.
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 . 14בחירת ההצעה הזוכה לכל מכלול
 . 14.1לצורך קביעת זהות ההצעה הזולה ביותר לגבי כל מכלול ,יכפיל התאגיד
את המחיר המוצע ביחס לכל פריט ופריט במכפיל המפורט לצידו  .סיכום
המכפלות שבין המחיר המוצע לפריט למכפיל יהווה את הצעת המחיר
המשוקללת של המציע לצורך קביעת ההצעה הזולה בלבד  ,ולא יעיד על
היקף ההתקשרות.
 . 14.2בכפוף לאמור במסמכי המכרז ולדין החל  ,וכן להשלמת הבדיקה ולקבלת
כל ההבהרות וההשלמות הנדרשות ,יבחר התאגיד בזוכה במכר בהצעה
הזולה ביותר לכל מכלול מבין ההצעות הכשרות שהוגש בו .
 . 15פסי לה ע קב ניסיון שלילי ,ניגוד עניינים או אי עמידה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים
. 15.1

. 15.2

. 15.3

. 15.4

התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעות אם הן חסרות ,מוטעות ,או מבוססות
על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז ,זולת אם
החליטה ועדת המכרזים אחרת בהתאם לדין החל  .אין באמור כדי לגרוע
מזכות התאגיד למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום לב.
פסילה עקב ניסיון קודם שלילי  -התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול מציע אשר היה ל ו ניסיון שלילי עם התאגיד ,
לרבות מקרה של אי שביעות משמעותית מעבודתו ו/או מ אספקת
השירותים על יד י ו ו/או אי עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש ו/או
הפר ת התחייבויות קודמות כלפי ה תאגיד  ,חשד למרמה וכיו " ב ו /או
במקרה שבו קיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו  ,והכול
בכפוף לכל דין ולפסיקת ביהמ"ש בהקשר זה.
פסילה בעקבות ניגוד עניינים – התאגיד יהיה רשאי לפסול מציע עקב
ניגוד ענייני ם ו/או חשד קיים או פוטנציאלי לניגוד עניינים  ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי .
פסילה בגין אי עמידה בדרישות סעיף  2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו  – 1976 -התאגיד יהיה רשאי לפסול מציע שלא עומד בדרישות
חוק שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין  ,זאת עפ"י שי קול דעתו
הבלע די של התאגיד ,וב כפוף ל אפשרויות המנויות במסגרת הסעיף
האמור.

 . 16התקשרות עם המציע הבא במקרה של הפרת התחייבויות
 . 16.1מבלי לגרוע בזכויות עפ " י כל דין  ,התאגיד שומר על זכות ו לפנות אל
המציע הבא במדרג ההצעות  ,על מנת שיבצע את השירותים עפ " י הצעתו
וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז  ,כל מקום שהזוכה הראשון
אינו עומד בהתחייבויותיו עפ " י תנאי המכרז והחוזה ו /או מכל טעם אחר .
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 . 16.2ככל שהתאגיד יפנה למציע הבא ,כאמור בסעיף  15.1לעיל ,על המציע הבא
כאמור להודיע לתאגיד על קבלת הצעתו בתוך פרק הזמן שנתבקש לעשות
כן .לא עשה כן המציע הבא  ,או שהשיב בשלילה  ,י הא רשאי ה תאגיד
להציע את הצעתו למציע ים הבאים במדרג ההצעות.
 . 17שמירה על סודיות ההצעה ואי תשלום דמי תיווך
מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר ,כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו
לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה
משום קנוניה ו/או תכסיסנות .המציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך
המצורפת כנספח להזמנה זו ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.
 . 18היעדר ניגוד עניינים
המציע לא יהיה בניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו במסגרת מכרז זה ובין
קשריו העסקים ,המקצועיים או האישיים ,בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשה י
ובין אם לאו ,לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים ,ואין קשר
כלשהו בינו לבין כל גו רם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסק מכרז זה  ,זולת
במסגרת מכרז זה ולצורך ביצוע ו  .ניגוד עניינים ,משמעו אף חשש לניגוד עניינים
כאמור .היה ונוצר מצב של ניגוד עניינים כאמור  ,ידווח המציע לתאגיד על כך בכתב
וללא דיחוי ,וימלא אחר כל הנחיות ה תאגיד כפי שיועברו לידו .
 . 19תנאים כלליים
מבלי לגרוע מהאמור במכרז ובכפוף לדין החל  ,לתאגיד שמורה הזכות לפי שיקול
דעתו הבלעדי  ,ובכפוף לכל דין:
. 19.1
. 19.2
. 19.3
. 19.4
. 19.5
. 19.6

. 19.7

לדחות את כל או חלק מההצעות .
שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו /או כל הצעה אחרת .
לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים .
לשנות ו/או לעדכן את תנאי המכרז  ,בכפוף לכל דין.
לפצל את הזכייה בין כמה מציעים ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
לבטל את המכרז (כולו או בהתייחס למכלול מסויים בלבד) בכל עת,
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,ובהתאם לדין .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 ,דרישה ו/או תביעה כנגד
התאגיד ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחיל ת ביצוע
השירותים לפי המכרז.
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ,ייעשה
מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם התאגיד ,אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק,
מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה.
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 . 19.8לשקול כל שיקול רלוונטי ,לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול א חר
זאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,ולא תהיה למי מן המשתתפים
בהליך זה ,לרבות המציע שיזכה בו ,כל דרישה או תביעה כנגד החלטת
התאגיד כאמור .
 . 19.9במקרה ש בו יתקבלו הצעות זהות ,רשאי התאגיד לבחור בהצעה
המתאימה ביותר ,על פי שיקול דעתו ,ולחילופין לקיים הליך תחרותי
נוסף ) (Best & Finalבין ההצעות הזהות ,בתנאים ובאופן כפי שייקבע
על  -ידי התאגיד או לחילופין לערוך ביניהן הג רלה.
 . 19.10מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד ,ואין לעשות בהם שימוש
א לא לצורך הגשת ההצעות.
 . 19.11המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והוא מופנה לגברים ונשים
גם יחד .
 . 19.12הדין שיחול על מכרז זה ועל ההתקשרות מכוח ו יהיה הדין הישראלי,
וסמכות השיפוט הבלעדית בעניינים הקשורים והנובעים ממכרז זה ו/או
מכל התקשרות שתתבצע בעקבותיו תהא מסורה לבתי המשפט
המוסמכים בעיר ירושלים בלבד .

בברכה,
ועדת המכרזים
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חוברת ההצעה
שם מלא של הגוף המציע ,
כפי שהוא מופיע ברשם הרשמי
חתימה וחותמת
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נספח  - 1פרטים על הגוף המציע

שם מלא של המציע
סוג ההתאגדות (ככל שהוא
תאגיד)
הגוף המציע

מספר מזהה של המציע

כתובת המציע

שם
תפקיד
פרטי איש הקשר למכרז
זה

דוא"ל
טלפון (קווי וסלולרי ) +
פקס

תאריך

שם מלא של החותם בשם חתימה וחותמת המציע
המציע
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נספח  - 2אישור מורשי חתימה
לכבוד תאגיד השידור הישראלי
הנדון :מכרז פומבי מס' 4/2019
[יש למלא את השם המלא]
אני הח"מ ,עו"ד
[יש למלא את מספר הרישיון] ,מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז
מ"ר
שבנדון ,ואלה הם :
שם הגוף המציע כפי
שהוא רשום במרשם
רשמי (ככל שהמציע
תאגיד)
סוג ההתאגדות

תאריך רישום

מספר זיהוי/רישום
שמות המוסמכים
לחתום ולהתחייב
בשם המציע ומספרי
תעודת הזהות שלהם
ודרישות נוספות כמו
תוספת חותמת ,אם
קיימות
ההחלטה בתאגיד המציע על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה ,התקבלה לפי כל דין ולפי
מסמכי ההתאגדות של המציע .
בכבוד רב ,

שם מלא

חתימה וחותמת

עו"ד
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נספח  - 3טופס הצעת המחיר

שם המציע( ___________________ :להלן  " -המציע ")
מספר מזהה (מס' ת.ז / .מס' עוסק מורשה  /מס' רישום אצל רשם כלשהו):
__________________
כתובת_____________________________________ :
טלפון___________________ :
שם איש קשר ותפקידו___________________ :
טלפון איש הקשר___________________ :
טלפון נייד איש הקשר___________________ :
כתובת דוא"ל של איש הקשר__________________________ :
____________________ ו - -
אני הח"מ ,________________ ,ת"ז
_________________ ת"ז _________________ המוסמכים לחתום בשם המציע,
לאחר שעיינ ו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו ,מגיש בזה את הצעת המחיר ב מכרז,
כדלקמן:
.1
מס'

1

מכלול ראשון – תוכנה וחומרה יעודית של מערכת פרוטולס  ,אחריות ל שנה .
מחיר יחידה בש"ח
כמות
תיאור הפריט
מחיר
ללא מע"מ
שורה
בש"ח
ללא
מע"מ
Pro Tools HDX Core
with Pro Tools HD
Software

2

HD OMNI

2

Pro Tools Windows
Keyboard

2

Soundminer HD Plus
for Windows

2

DB25-XLRM
'DigiSnake 12

2

DB25-XLRF
'DigiSnake 12

2

2
3
4
5
6

סה"כ
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 חודשים36 -  אחריות ל, מכלול שני – מחשבי עריכה

מחיר
שורה
בש"ח
ללא
מע"מ

כמות מחיר
יחידה
בש"ח
ללא
מע"מ

תיאור הפריט

HP Z4 G4 Workstation with the
2
following configuration:
• Z4 G4 90 750W Chassis
• Win 10 Pro 64 WKST Plus
• Operating System Load to M.2
• Intel Xeon W-2145 3.7 8C
• 64GB (4X16GB) DDR4
• Nvidia Quadro P2000 (4DP)
Graphics
• HP Z Turbo Drive M.2 256GB
SSD
• 4TB 7200 SATA Enterprise 3.5in
• MUS WD USB opt
• Base FIO 4XUSB3 Type-A
• HP remote Graphics SW For Z
• 3/3/3 warranty
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.2
'מס

1

 אחריות ל שנה:מכלול שלישי – ציוד אודיו נלווה
מחיר
שורה
בש"ח
ללא
מע"מ

כמות מחיר
יחידה
בש"ח
ללא
מע"מ

תיאור הפריט

.3
'מס

2

Intensity Shuttle for USB 3.0

1

4

Genelec 8040B

2

1

Sennheiser HD650

3

4

Audio-Technica ATH-M20x

4

2

Audio Technica AT4050

5

3

PreSonus Central Station Plus:
Studio Control Center with
Remote control

6

3

Focusrite ISA One Classic SingleChannel mic Pre-Amplifier with
independent D.I

7

2

Novation launchkey 25 USB
Keyboard Controller for Ableton
Live, 25-Note MK2 Version

8

3

סטנדים למיקרופונים

9

2

זוג סטנדים לרמקולים אולפניים

10

.ניתן להגיש הצעה עבור מכלול אחד או יותר בהתאם לבחירת המציע

: על החתום באמצעות מורשי חתימה

______________________

_____________

 חתימה+ שם המציע

תאריך
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נספח  - 4תצהיר לעניין אי תשלום דמי תיווך
הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כדלקמן:
.1

לא נפעל להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או
כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או
מעשה ו/או מחדל של תאגיד השידור הישראלי (להלן" :ה תאגיד ") ו /או כל גורם
בתאגיד  ,בקשר להליך התקשרות ו/או מכרז ו/או חוזה.

.2

ל א נ פעל לש י ד ו ל ו/או לש י ת ו ף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם כל גורם בתאגיד ,על
מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או מכרז ו/או חוזה ,ו/או
במטרה לקבוע מחירים באופן מלאכותי ו/או שאינו תחרותי.

.3

לא פעלנו בניגוד לאמור בתצהיר זה במסגרת הליכי ההתקשרות של התאגיד ו/או כל
חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

.4

לא פעלנו ו/או בכוונתנו לפעול בניגוד לדין ,לרבות חוק העונשין ,תשל"ז . 1977

.5

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות הדין ,במידה והתעורר ו/או יתעורר חשד סביר כי פעלנו
בניגוד לאמור בתצהיר זה  ,ידוע לנו כי ה תאגיד שומר לעצמו את הזכות ,עפ"י שיקול
דעתו הבלעדי ,למנוע מהמציע להשתתף בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה
ה פעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות
ו/או לבטל זכייתנו בהליך ו/או בחוזה ו/או ב הזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

.6

אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו  ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי
מטעמנו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של התאגיד ו/או חוזה/הזמנה
הנובעים ממנו.

לראיה באנו על החתום:

שם ____________ ______ :חתימה וחותמת _____________ :
תאריך______________ :
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נספח  - 5תצהיר בדבר נכונות פרטי ההצעה
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
(שם מלא של המציע) ,מס' תאגיד

,

אני החתום מטה
מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן :
 . 1בחתימתי על הצעה זו ,הרינו לאשר ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל
נספחיהם ,למדנו והבנו את האמור בהם ,ובדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים
והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על מתן השירותים,
וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי  -ידיעה או אי  -הבנה של
דרישות ,תנאים או נסיבות כלשהם ,פיזיים ומשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו
או על מתן השירותים .
 . 2אני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף ובכל יתר התנאים הנדרשים ממשתתפים
במכרז ,וכי הצעתי עונה על כל הדרישות במסמכי המכרז .
 . 3אני מקבל על עצמי לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים
בכתב המכרז ונספחיו לשביעות רצונכם המלאה .
 . 4אני מגיש הצעתי במכרז זה בשמי ועבורי בלבד ,בלי תיאום ,במישרין ו/או בעקיפין,
באופן מלא או חלקי ,עם כל מציע פוטנציאלי אחר ו/או מי מטעמו ,לגבי איזה מן
הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על  -ידי .
 . 5אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי ,לא אהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיי או
זכויותיי על פי ההסכם שייחתם עמי ,באם אבחר כמציע זוכה .
 . 6הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ,והיא תהיה בתוקף
ל  90 -ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לי ואני מסכים לכך
שהתאגיד יהיה רשאי להאריך את תוקף הצעתי זו ב  90 -ימים נוספים בסה"כ .
 . 7מבלי לגרוע מהתחייבותי לפי הסכם ההתקשרות ,אני מתחייב כי אעשה שימוש לצורך
מכרז זה אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש .
 . 8הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור  .יש לסמן  Xבמקום המתאים:
 ההצעה שהוגשה מטעמי אינה כוללת פרטים סודיים .
 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן
(והעמודים בהצעתי בהם פרטים אלו נמצאים ):

10.2

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

10.3

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעתי 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 .
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10.4

ברור לי כי אין בהצהרה זו ובסימון החלקים הכוללים סודות מסחריים
ו/או מקצועיים כדי לחייב את ועדת המכרזים של התאגיד 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  ,והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מציע שלא סימן כל פרט בסעיף זה ,יראו אותו כמי שסימן שההצעה שהוגשה מטעמו
אינה כוללת פרטים סודיים .

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור חתימה
 ,מאשר בזה שהמציע
) שכתובתי
עו"ד (מ"ר
אני הח"מ
[יש לפרט את סוג התאגיד] הרשום כדין בישראל ,וכי
החתום לעיל הינו
 ,אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו,
ו-
ה"ה
מוסמכים לעשות כן בשמו ו/או מטעמו ולחייב את התאגיד המציע בחתימותיהם ,וכי הם
חתמו על ההצעה לפי החלטה בת  -תוקף שהתאגיד המציע קיבל ובהתאם למסמכי
ההתאגדות שלו .

 ,עו"ד

תאריך
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נספח  - 6תצהיר בדבר הליכי פשיטת רגל/פירוק/תביעות תלויות ועומדות
 ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
ת"ז
אני הח"מ,
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
כדלקמן :
1.

אני נותן תצהיר זה בשמי/בשם
להתקשר עם תאגיד השידור הישראלי בהסכם זה.

שאני/הוא המבקש

ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשמו .

2.

אני מכהן במציע בתפקיד

3.

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ,לא מתנהלות תביעות נגדי/נגד המציע
שיכולה להיות להם השפעה על האפשרות שלי/של המצי ע לעמוד בתנאי הסף במכרז
ו/או על קיום התחייבויותיי/ו בהסכם אם הצעתי/הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה
במכרז ,ואני/המציע איני/ו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים
ו/או הקפאת הליכים העלולים לפגוע בתפקודי/ו ככל שאזכה/יזכה במכרז ,וכן אין
בקשות תלויות ועומד ות נגדי מסוג זה .

4.

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ,המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון .

5.

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ,לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור
הגבוה מההון העצמי שלו .

6.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .

ולראיה אני בא על החתום ,היום :
____
המצהיר
אישור חתימת המצהיר
הופיע בפני
) ,מאשר כי ביום
(מ"ר
הנני עו"ד
ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את
ת"ז
האמת ,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן ,הוא אישר את נכונות
הצהרתו הנ"ל וחתם על תצהיר זה בפני .
______________
חתימה וחותמת
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נספח  - 7תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 ,לאחר שהוזהרתי,
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר
בזה בכתב כדלקמן:
 . 1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _______ _____ ______ (להלן" :המציע "),
למכרז פומבי מס' . 4/2019
 . 2הנני משמש כ___________ במציע ,ונותן תצהירי זה מכוח היותי מורשה לעשות
כן מטעמו ,ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר.
 . 3אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,מתקיימים כל אלה במצטבר:
נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המצ יע ובעל הזיקה אליו [המציע יסמן √
במקום הרלוונטי] :
❑ לא הורשעו ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) (להלן" :חוק עובדים זרים") ,התשנ"א  1991 -וחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ( 1987 -להלן" :חוק שכר מינימום").
❑ הורשעו ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מי נימום ,אך נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (  ) 1לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
❑ 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.
*מספר השורות הנו להמחשה בלבד
פירוט העבירה
[מספר סעיף ושם חוק]
.1

תאריך ההרשעה
[חודש ושנה]

.2
.3
.4

לצורך סעיף  3.1זה " :הורשע " ו  " -בעל זיקה " – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו . 1976 -
 . 1.1נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן √ במקום
הרלוונטי]
❑ הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן:
" חוק שוויון זכויות " ) לא חלות על המציע.
❑ הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא
מעסיק יותר מ –  100עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מ צהיר
ומתחייב ,גם כדלקמן ) i ( :כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות
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ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין (  ) iiכי פנה בעבר
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף (  ) iiלעיל ,קיבל ממנו
הנחיות בעניין ופעל ליישומן.
לצורך סעיף  3.2זה " :מעסיק " – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.
המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  3.2זה לעיל,
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז.
.2

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

ולראיה באתי על החתום,
_____________
חתימת המצהיר
אישור
אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר בזה ,כי ביום ___________ התייצב
בפני מר ____________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה
_______________ /המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
ה אמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות תצהירו
וחתם עליו בפניי.
___________________
חתימה

________________
תאריך
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נספח  8למכרז

הסכם
שנערך ונחתם ב ________ ביום ___________ לחודש ________ שנת __________
תאגיד השידור הישראלי

בין

(להלן  " -התאגיד " /
המזמין ")
מצד
אחד;
לבין

______________________________________________
מספר רישום ____________________________________
מרחוב ________________________________________
(להלן  " -הספק ")
מצד שני;

הואיל

והתאגיד פרסם מכרז פומבי דו  -שלבי מס'  4/2019ל רכש מערכות פרוטלס
וציוד נלווה בחלוקה לשלושה מכלולים ,והכל כמפורט במסמכי המכרז
המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן  " -המכרז ");

והואיל

והספק הגיש לתאגיד הצעה במכרז לרכש של המכלולים הבאים ,כהגדרתם
.....................................................................................
במכרז:
והצעתו למכלול  ..............................נבחרה על  -ידי התא גיד והכל לתקופה,
בתמורה ובהתאם ובכפיפות לתנאי והוראות מסמכי המכרז ,לרבות תנאי
והוראות הסכם זה להלן;

והואיל

והספק הצהיר והתחייב בפני התאגיד כי יש לו היכולת לספק את השירותים
נושא ההסכם לשביעות רצון התאגיד;

והואיל

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

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 . 1המבוא ,כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם
. 1.1

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

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

. 1.3

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
. 1.3.1

נספח א'  -הצעת המחיר של הספק.

. 1.3.2

נספח ב'  -אישור יצרן לאחריות בהתאם להוראות המכרז.

 . 2הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מתחייב ומצהיר כדלקמן:
. 2.1
. 2.2
. 2.3
. 2.4

לשתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על  -פי הוראות
המכרז והסכם זה .
בביצוע ה שירותים על  -ידיו עבור התאגיד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות
צד ג' כלשהו ,לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
כי כל פעולה שתבוצע על  -ידיו ו  /או על  -ידי עובדיו ו  /או מועסקיו האחרים ו  /או
על  -ידי מי מטעמו  ,בקשר ל שירותים תהיה בהתאם לכל דין .
הספק מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן " :חוק שוויון זכויות ") במידה והן חלות
עליו ו/או יחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות ,וכן בנוסף ,במידה והוא
מעסיק ו/או יעסיק  100עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות ,יפנה
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום הוראות והנחיות הקשורים בחוק שוויון זכויות כאמור ,ככל שיינתנו.

 . 3תקופת ההתקשרות
. 3.1

תקופת ההתקשרות הראשונה תהא ל  12 -חודשים ממועד החתימה על ההסכם
על  -ידי התאגיד ובכפוף לקיום כל התנאים הקבועים בה סכם לתחילתה

. 3.2

על אף האמור ,התאגיד יהיה רשאי בכל עת להביא את ההתקשרות לסיומה,
מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל ,וזאת בהודעה מוקדמת לזוכה בת  30 -יום
שתועבר אליו מראש .יובהר ,כי לזוכה לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה בקשר
לכך.
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 . 4היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד לבין הספק
. 4.1

. 4.2

. 4.3

. 4.4

. 4.5

הספק ,לרבות מי משותפיו או מעובדיו ,משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם
זה ,ואין לראות כל זכות שניתנה לתאגיד על  -פי הסכם זה לפקח ,להדריך או
לתת הוראות לספק ,או לכל מי שמועסק על ידיו או מטעמו ,אלא כאמצעי
שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו .בין הספק ו/או כל עובד
המועסק על ידיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי
עובד  -מעסיק.
מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים
המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את הספק ו/או עובדיו
כעובד התאגיד ,הרי ששכרו של הספק ו/או עובדיו יחושב למפרע למשך כל
תקופת הסכם זה על  -פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו
הם הדומים ביותר לאלה של הספק ,ועל הספק יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש
בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.
היה וייקבע כי עובד של הספק או מי מטעמו ביצע את העבודות כעובד התאגיד,
יהיה על הספק לשפות את התאגיד ,מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו
לתאגיד בשל קביעה כאמור.
בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור
בסעיף זה ,רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו ,מ כל סכום שיגיע לספק
מהתאגיד.
הספק יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים,
ובכלל זה חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  , 1987 -וכן יהיה אחראי לקיום שלם
ומלא של צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים על העובדים .מובהר כי
הפרת הוראות חוקי העבודה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

 . 5איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
. 5.1

. 5.2

הספק רשאי ל ספק שירותים לאחרים זולת התאגיד ,ובלבד שלא יהיה בכך
משום ניגוד עניינים בין ביצוע ה שירותים לתאגיד לבין עיסוקיו האחרים או כל
פגיעה בחובותיו לפי הסכם זה .ההחלטה האם ביצוע שירותים לאחר יוצרת או
עלולה ליצור פגיעה בביצוע השירותים לתאגיד  -נתונה לשיקול דעתו הבלעדי
של התאגיד.
הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו,
העלולים להעמידו /ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים
או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה ,יהיה עליו
להודיע על באופן מיידי לנציג התאגיד ולפעול על  -פי ההנחיות שיקבל.
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 . 6התמורה
 . 6.1תמורת ביצוע השירותים ישלם התאגיד לספק את התמורה כמפורט בהצעת
המח יר של הספק שאושרה כהצעה הזוכה במכרז המצורפת כנספח א' להסכם
זה (להלן " :התמורה ").
 . 6.2התמורה תשולם בתוספת מע " מ כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי
ה תאגיד  ,ב אבני הדרך הבאות :
 10%מהתמורה עם הזמנת הציוד מהספק.
. 6.2.1
 90%כנגד אספקת השירותים לשביעות רצון התאגיד בהתאם
. 6.2.2
להוראות המכרז וההסכם.
 . 6.3התשלום יבוצע בכפוף לאישור התאגיד על ביצוע אבן הדרך הרלוונטית
לשביעות רצונו .הספק יעביר לתאגיד לא יאוחר מהיום ה  10 -לכל חודש את
פירוט העבודות שבוצעו על ידו וכן חשבון מפורט .פירוט וחשבונות שהוגשו
לאחר היום ה  10 -בכל חודש ,יראו כאילו הוגשו בחודש העוקב.
 . 6.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.3לעיל ,בכל מועד שיידרש לכך ,יעביר הספק
לתאגיד פירוט ההזמנות שבוצעו עד לאותו המועד ,בצירוף חשבונית מס.
 . 6.5התמורה תשולם לספק בתנאי שוטף  30 +מיום קבלת החשבונית בתאגיד,
ובכפוף לאישורה על ידי נציג התאגיד.
 . 6.6התמורה תשו לם בשקלים חדשים בלבד ,ולא תוצמד למדד המחירים לצרכן
ו/או לכל מדד אחר.
 . 6.7מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לספק
עבור מתן השירותים כמפורט בהסכם .לא ישולם לספק כל תשלום אחר או
נוסף פרט לתמורה האמורה ,לא במהלך תקופת ההתקשרות (על הארכותיה,
ככל שתהיינה) ולא אחריה ,עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן
השירותים ,לא לספק ולא לאדם אחר.
 . 6.8לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום
התמורה כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.
 . 6.9הספק ימציא לתאגיד חשבונית מקו רית כ דין ,עם קבלת התמורה לפי הסכם
זה.
 . 6.10תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)(אישורים) ,התשמ"ח  1987 -וכן כל אישור
שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי התאגיד ,כפי שיהיו מעת לעת.
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 . 6.11ההתקשרות נשוא הסכם זה הינה ה תקשרות בהסכם מסגרת שלא על בסיס
בלעדיות ,שבו התאגיד אינו מתחייב על הזמנת כמויות או היקיפים כלשהם,
ובגדר האמור ,יהא רשאי התאגיד לבצע הזמנות בהיקף מסוים ,לשנותם מעת
לעת ו/או שלא לבצע הזמנות כלל ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,כפי שייקבע
על ידו מעת לעת ,כאשר התמורה תשולם לזוכה עפ"י ביצוע הזמנה על יד י ו וקבלת
השירותים בפועל ,בהתאם להצע ת המחיר (נספח א' להסכם זה) שהגיש המציע
במסגרת המכרז ,ואושרה ע"י התאגיד.
 . 6.12התאגיד יהיה רשאי לבצע הזמנות מה ספק או שלא לבצע הזמנות כלל או לבצע
הזמנות באמצעות כל גורם אחר ,לרבות גורם שא ינו זוכה במכרז ,וזאת מבלי
שה ספק יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג בקשר לכך.
 . 6.13במהלך תקופת ההתקשרות יהיה רשאי התאגיד לדרוש מהספק לבצע שירותים
אשר לא נכללו במכרז ,ובלבד שמדובר בשירותים הקשורים לשירותים נשוא
ההסכם .לצורף סעיף זה ,שירותים גם במשמע רכש של ציוד .התמורה בגין
שירותים אלה תקבע בהסכמה בין הצדדים ,וככל שניתן באופן יחסי להצעת
המחיר שהגיש הספק במסגרת הצעתו למכרז .מימוש האופציה העומדת
לתאגיד לפי סעיף זה תהא טעונה אישור ועדת המכרזים.
 . 7אחריות הספק
. 7.1

. 7.2

. 7.3

. 7.4

הספק יישא באחריות מלאה בגין על פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שהוא חב בו
לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,שייגרמו מכל סיבה היא לגופו או רכושו שלו או
של מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו ,או לרכוש התאגיד
או לגופו של כל אדם אחר כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.
מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש של
עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר
כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תח ול על
הספק בלבד.
הספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק ,תשלום או הוצאה מכל סוג,
שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה
ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,מיד עם קבלת הודעה על כך מאת
התאגיד .במקרה של תביעה יחול האמור בסעיף זה ,ובלב ד שהתאגיד יודיע
לספק על קבלת תביעה כאמור אצלו ,בסמוך ככל הניתן לאחר קבלתה ,ולספק
תינתן אפשרות להתגונן בפניה.
אישור התאגיד ל ביצוע השירותים על  -ידי הספק בהתאם להסכם זה ,לא יהיה
בו כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה  ,ואין באישור האמור
כדי להטיל על המזמי ן אחריות.
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 . 8שמירת סודיות
. 8.1

. 8.2

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל
גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי,
נתונים ,חפץ ,מסמך מכך סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי
הכלל (להלן " :מידע סודי ") שיגיעו לידי הספק ,עובדיו או מי מטעמו עקב או
בקשר להסכם זה ,או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד ,וזאת במהלך
ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא אישור התאגיד מראש ובכתב.
בלי לגרוע מהאמור ,מידע סודי לא יכלול מידע :אשר היה מצוי בחזקתו של
מקבל המידע קודם ל גילוי ללא חובת שמירת סודיות; פותח באופן עצמאי על -
ידי מקבל המידע ו/או נמסר לו על  -ידי צד ג' ללא חובת סודיות; הינו או הפך
להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של הצד המקבל;

 . 9הסבת ההסכם
. 9.1

. 9.2

. 9.3

הספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על  -פי
הסכם זה כולן או חלקן ,ואין הוא רשאי להעביר את להמחות או למסור לאחר
כל זכות מזכויותיו על  -פי הסכם זה ,אלא אם קביל את הסכמת התאגיד לכך
מראש ובכתב .התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור ,מכל סיבה
שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים בתנאים שימצא לנכון.
כמו כן ,אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן,
אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב .התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את
הסכמתו כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים
בתנאים שימצא לנכון.
למען הסר ספק ,אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור
את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן.

 . 10שונות
 . 10.1סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט
המוסמכים בעיר ירושלים.
 . 10.2כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם.
 . 10.3הודעות על  -פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן ,במידה
ונמסרו ביד ,ותוך  48שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו בדואר ,ואם נשלחו
בפקסימיליה או בדוא"ל  -כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור
טלפוני בדבר קבלתם.
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. 10.4

. 10.5

. 10.6

. 10.7

. 10.8
. 10.9

. 10.10
. 10.11

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או
מידע שנמסר לו על  -ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה ,לרבות בנסיבות של אי -
תשלום התמורה.
ויתור ,ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים,
לא יהוו תקדים למקרה אחר ,ולא יהיה תוקף לשום ויתור ,ארכה או הקלה
שנעשו בקשר עם הסכם זה  ,אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנצ יגים
המוסמכים של הצדדים.
בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן ,עיכוב ו/או
השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו על
זכויותיו ,במלואן או בחלקן ,על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,והוא יהיה
רשאי לממש ן ו/או להפעיל ן בכל עת שימצא לנכון.
בלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על  -פי כל דין ,התאגיד יהא
רשאי לקזז מהתמורה שעליו לשלם לספק על  -פי הסכם זה על נספחיו  -כל סכום
המג יע לתאגיד מהספק על  -פי הסכם זה או על פי הסכם אחר קיים ביניהם.
אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  -התרופות והסעדים על פי הסכם
זה הינם בנוסף ,ובלי לגרוע ,מכל סעד או תרופה אחרים על פי כל דין.
אם ייקבע ,כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת
לאכיפה ,אזי  -אלא אם אי החוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשורשו
של הסכם זה  -לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה ,אשר תמשכנה
לעמוד בתוקפן.
כל תוספת ,שינוי ,תיקון ו/או עדכון של הסכם זה  -לא יהא להם תוקף ,אלא
אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.
הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו ,והוא
מחליף בעניינים הכלולים בו ,כל הסכם ,מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות ,או
התחייבות  ,בין בכתב ובין בעל פה ,שניתנו (ככל שניתנו) או שנערכו (ככל
שנערכו) ,קודם למועד החתימה ,ושאינם כ לולים במפורש בהסכם זה ,ולא יהא
כל תוקף לכל הסכם ,מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות ,או התחייבות כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:
________________________

______________________________
הספק

התאגיד
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