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 פרק א: כללי

 מטרת הפניה .1

ומכירת כרטיסים  גוןארשירותי למתן להגיש הצעות מציעים בזאת  ן( מזמי"ן"המזמי) תאגיד השידור הישראלי
הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי , בישראל , שתתקיים2019אירוויזיון  תחרותל

 המכרז.

 הגדרות ופרשנות .2

בהזמנה זו תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם, אלא אם משמעות זו אינה מתיישבת  .2.1
 עם הקשר הדברים והדבקם:

; kobin@kan.org.il :דוא"ל) מר קובי נוסבאום - טעם המזמין"הקשר מ אשת"  .2.1.1
שמש כגורם הקשר אצל המזמין בכל הקשור יאשר 

  .להליך המכרז נושא הזמנה זו

, בכתובת המזמיןאתר האינטרנט של  - "אתר האינטרנט של המזמין"  .2.1.2
https://www.kan.org.il מידע  )תחת לשונית"

 ."(ל קוראמכרזים, התקשרויות וקו""/ישימוש

 להלן. 4.1.2כהגדרתו בסעיף  - מקוונת"המכירה האתר "  .2.1.2

 שני אירועי חצי הגמר, 2019אירוויזיון  גמראירוע  - "ים"האירוע  .2.1.2
ושתי חזרות גנרליות לכל אחד מהאירועים 

 Green-אירועי הקרנה ב תשעהוכן  האמורים
Room,  אירועים לגביהם ( עשרשמונה ) 18ובסה"כ

ימכרו כרטיסים, וכן כל אירוע נוסף לגביו יחליט 
 למכור כרטיסים. )ככל שיחליט( המזמין

 הזמנה זו על כל נספחיה. - "הזמנה זו"  .2.1.2

2.1.2.  "EBU" 
- 

 European Broadcastingפי )איגוד השידור האירו
Union.) 

 המזמיןאשר הצעתו למכרז תתקבל על ידי  מציעה - "הזוכה"  .2.1.2
 בהתאם להוראות הזמנה זו.כזוכה, 

 להלן. 14.1כהגדרתו בסעיף  - צעות"ה"המועד האחרון להגשת   .2.1.8

 .לעיל 1בסעיף  וכהגדרת - "המזמין"  .2.1.9

ו/או כל אדם ו/או מי מטעמה  הגב' זיוית דוידוביץ - "יםשל האירוע "המפיק הראשי  .2.1.10
אחר שימונה בכתב, מעת לעת, על ידי המזמין לשמש 

כמפיק הראשי של  -יחד עמה או במקומה  -
 .מטעם המזמין יםהאירוע

לצורך פיקוח על ארגון שמונה  EBU -המטעם הגורם  - "EBU"המפקח מטעם   .2.1.11
 (.EBU Executive Supervisor)ם והפקת יםהאירוע

ארגון ומכירת כרטיסים הסכם להספקת שירותי  - ת""הסכם ההתקשרו  .2.1.12
 .זו להזמנה "ו"נספח , על נספחיו, בנוסח לאירועים

של מציע שלא נבחר כזוכה, אולם ועדת המכרזים  - "כשיר שני"  .2.1.12
בהתאם , "כשיר שני" -להגדירו כהחליטה המזמין 

 להוראות הזמנה זו.

להזמנה  "ב"פח נסטופס הצעת המציע, המהווה את  - "טופס ההצעה"  .2.1.12
, אשר ימולא על ידי המציע, בהתאם להוראות זו

 הזמנה זו.

 -ין( ייקבעו על ידי היהכללים שנקבעו או )לפי הענ - "ן"כללי האירוויזיו  .2.1.12
EBU שעתידה  22 -בקשר לתחרות האירוויזיון ה

באתר שיופיעו , כפי בישראל 2019להיערך בשנת 
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והנחיות וכן כל יתר הוראות  EBU -האינטרנט של ה
בקשר עם תחרות האירוויזיון האמורה כפי  EBU -ה

 .שתינתנה מעת לעת

 לעיל.בלי לגרוע מכלליות האמור לרבות, אך  - "לרבות"  .2.1.12

 להלן. 20.1כהגדרתו בסעיף  - "מועד פקיעת התוקף"  .2.1.12

, זו הזמנההמכרז,  בדבר פרסוםההודעה בעיתונות  - "מסמכי המכרז"  .2.1.18
)ובכלל זה  , על נספחיהםההצעה והסכם ההתקשרות

כל התשובות שניתנו על ידי המזמין לשאלות 
 13.4ההבהרה שנשאלו )ככל שנשאלו( כאמור בסעיף 

 .להלן(

אשר יגיש הצעה בהתאם להזמנה  תאגידיחיד או כל  - "מציע"  .2.1.19
ח זה להלן( לצורך מתן השירותים )כהגדרת מונ זו

 -)ביחד  לאשנתקבלה הצעתו ובין ש, בין בעצמו
 .("המציעים"

גורם מוסמך בדרג ניהולי בכיר מטעם המציע, כפי  - "נציג המציע"  .2.1.20
שייקבע על ידי המציע בטופס ההצעה, אשר ישמש 
כנציגו של המציע אל מול המזמין לצורך מתן 
השירותים )לרבות במקרה בו הצעתו של המציע 

 צעה הזוכה(.תוכרז כה

 להלן. 22.1כהגדרתה בסעיף  - "קבוצת המציעים הסופית"  .2.1.21

 להלן. 7.1 כהגדרתה בסעיף - "המכירה ת"שיעור עמל  .2.1.22

על פי  מכלול השירותים שיסופקו על ידי הזוכה - "השירותים"  .2.1.22
זו  כמפורט בפרק ב' להזמנהלרבות , מסמכי המכרז

 .להלן

 להלן. 7.2כהגדרתה בסעיף  - "תמורת השירותים"  .2.1.22

 .זו להלן להזמנה ג'תנאי הסף המפורטים בפרק  - "תנאי הסף"  .2.1.22

 להלן. 8כהגדרתה בסעיף  - "תקופת ההתקשרות"  .2.1.22

בהזמנה זו, תפורשנה כמתן רשות )אך לא חובה( למזמין לפעול על פי שיקול  "המזמין יהא רשאי"המילים  .2.2
 דעתו הבלעדי, וללא צורך בהנמקה.

שולבו למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין להיזקק להן בפירוש הוראותיהם. כל  בהזמנה זוכותרות הסעיפים  .2.2
ון יחיד, אף רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בהם במין זכר, אף מין נקבה בלש בהזמנה זוהאמור 

 במשמע, וכן להיפך.
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 פרק ב': השירותים

 האירועים תיאור .3

החברים  מרחבי העולם אשר שותפים לה גופי שידור ,פרודוקציה בינלאומית-תחרות האירוויזיון הינה קו .2.1
. מדובר באירוע יוקרתי, רב משתתפים ומורכב, הבנוי (לעיל , כהגדרתוEBUאיגוד השידור האירופי )ב

)אשר לכל אחד מהם תתקיימנה שתי  ומופע גמר ממכלול אירועים ומופעים, ובכלל זה שני מופעי חצי גמר
 חזרות גנרליות אשר גם לגביהם יימכרו כרטיסים(, המשודרים למאות מיליוני צופים ברחבי העולם.

כגוף  , והמזמין,בישראל 2019, תערך תחרות אירוויזיון 2018ן באירוויזיון זכיית נציגת המזמי ותעקבב .2.2
השידור הציבורי בישראל, הוא הגורם שאחראי באופן בלעדי על הפקתו והוצאתו לפועל של האירוע 

 בישראל. 

 בהמשך(. ייקבע המדינותמדויק של ה ןמרחבי העולם )מספר מדינות 22 -כ צפויות להשתתףבאירוע  .2.2

מדינות  2מדינות על הזכות להשתתף במופע הגמר.  18-19 -יתמודדו כהגמר,  ממופעי חציבכל אחד  .2.2
( תשתתפנה אוטומטית במופע הגמר, ואליהן המדינה המארחתו EBU -המדינות הגדולות ב 2נוספות )

 .הגמר כאמור יצטרפו כל המדינות שיזכו במופעי חצי

וכל מדינה מארחת וכל מי מטעמה, ובכל  ,EBU -ההגורם שמארגן ומפקח על תחרות האירוויזיון הינו  .2.2
 המזמין וכל מי מטעמו, נדרשים לעמוד באופן מלא בכללים שנקבעים על ידיו ובדרישותיו. -הנוגע לאירוע 

 השירותים .4

שהזוכה יידרש לספק  ,לאירועים הכרטיסים ומכירת ארגוןהשירותי  כלהשירותים נושא הזמנה זו הינם  .2.1
 בהסכם הקבועיםהכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות רז או כנובע מהם, על פי מסמכי המכ למזמין

ולשביעות רצונו  בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותרו, הוראות כל דיןובמסמכי המכרז , ביתר ההתקשרות
ביצוע כל יתר השירותים, העבודות, התפקידים, המטלות ו/או )לפי העניין(  כןו ,המלאה של המזמין

על  הזוכה, באופן ישיר או עקיף, לביצוען המלא של כל התחייבויותיו של יםו/או הדרוש יםהקשור ,הפעולות
 :ולרבות, המכרזפי מסמכי 

, במסמכי המכרזולמתווה המכירה האמורים  , להקצאותמכירת כרטיסים לאירועים, בהתאם לכמות .2.1.1
 רישות המזמיןבהתאם לדוהנפקת כרטיסים אלקטרוניים, לרבות עריכה והדפסה של כרטיסי נייר 

 ולעקרונות, כדלהלן:

 הכרטיסים יסווגו לפי ארבע קבוצות עיקריות: .2.1.1.1

 עלשמורים למזמין, אשר יונפקו  כרטיסים - לזוכה תשלום ללאמשוריינים  כרטיסים (א)
המזמין וללא כל תמורה;  הנחייתבהתאם ל ,נייר ככרטיסי, שונים לגורמיםידי הזוכה 

 .תמורה כל לזוכה תשולם לא והנפקתםה ז בסעיףהכרטיסים האמורים  הדפסת בגין

שמורים למזמין, אשר יונפקו על  כרטיסים - לזוכה תשלום עם משוריינים כרטיסים (ב)
ידי הזוכה לגורמים שונים, ככרטיסי נייר, בהתאם להנחיות המזמין, בתמורה מלאה 

בהתאם לקביעת המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי )כרטיסים  אשר תהאאו בהנחה 
תשולם  והנפקתםזה  בסעיףהדפסת הכרטיסים האמורים  בגיןינים בתשלום(; משורי

 להלן. 7.2לזוכה תמורה כאמור בסעיף 

מספר כרטיסים לאירועים שונים אשר יימכרו על ידי הזוכה יחדיו  - (bundle) חבילות (ג)
 להנחיית בהתאם אשר יהא מופחת מחירוב)ככרטיסים דיגיטאליים( בחבילה אחת 

  .המזמין

חבילות הכרטיסים האמורות על ידי הרוכשים השונים, תהא באמצעות הזנת הזמנת  (ד)
בסעיף הנפקתם הכרטיסים האמורים  בגיןלזוכה והתמורה  מקוונתקוד באתר מכירה 

 .להלן 7.2בהתאם לאמור בסעיף  תהאזה 

 זוכה בשוק החופשייימכרו על ידי הכרטיסים אשר  - החופשי לשוק כרטיסים (ה)
לזוכה התמורה תאם למחירים הנקובים בטופס ההצעה; בה )ככרטיסים דיגיטאליים(

 .לןלה 7.2תהא בהתאם לאמור בסעיף  בסעיף זה בגין הנפקתם הכרטיסים האמורים

 וקצו כרטיסים במספר רמות מחיר, בהתאם למיקום המושב הנרכש ורמתו.ילכל אירוע 
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מובהר במפורש שהנתונים המובאים לעיל מבוססים על הערכות כלליות וראשוניות בלבד 
ן מדויקות )אשר בשלב זה, בשל מורכבות האירוע וריבוי נשל המזמין אשר בהכרח אי

(, והמציעים זכאים לבצע את כל הערכות מדויקות יותרלא ניתן לספק הגורמים המשפיעים, 
בדיקותיהם והערכותיהם לצורך הגשת הצעותיהם, ובכל מקרה לא תשמע מצדם כל תביעה 

 ו/או טענה לפיה הם הסתמכו על הנתונים האמורים ו/או ביססו עליהם את הצעתם. 

בלעדית של הכרטיסים לאירועים הינם בבעלותו המלאה וה שכלללמניעת ספק, מובהר 
המזמין, והם ימשיכו להיות בבעלותו המלאה והבלעדית של המזמין עד למועד בו ימכרו או 

לצד שלישי בהתאם ובכפוף להוראות הזמנה זו על ידי הזוכה  ימסרו בפועל )לפי העניין(
 והסכם ההתקשרות, ובשום שלב לא תהיינה לזוכה כל זכויות בכרטיסים האמורים.

 ועים השונים תתבצע במספר שלבים בהתאם להנחיית המזמין,לאירמכירת הכרטיסים  .2.1.1.2
פי שיקול דעתו הבלעדי של -ניתן לשינוי, על אשר –התכנון העקרוני של המזמין על פי כאשר 

 דצמבר חודשבתחילת ( יהא הראשון )מועד תחילת מכירת הכרטיסים השלב – המזמין
; 2019 יהא בסוף חודש אפרילהשלישי  והשלב 2019השני יהא בחודש פברואר  השלב ,2018

מכר יהמכירה האמורים, יגדיר המזמין את כמות הכרטיסים המדויקת שת משלביבכל אחד 
  האירועים השונים.מ בהתייחס לכל אחד

לאירוע מסוים תחל במועד בו הורה המזמין על תחילת שלב תקופת מכירת הכרטיסים  .2.1.1.2
משעתיים לפני תחילתו של מכירת הכרטיסים לאירוע האמור ותסתיים עד לא יאוחר 

  .המוקדם לפי, לגביוהאירוע האמור או עד למכירת כל הכרטיסים 

באתר אשר יימצא, לכל הפחות, ייעודי )או במסגרת עמוד ייעודי ותחזוקה של אתר אינטרנט  תפעול .2.1.2
גם להזמנה באמצעות סלולר  המותאםבשפה האנגלית,  מאובטחהקיים של המציע( הישראלי 

)לרבות כל סוגי כרטיסי האשראי  )הן באמצעות מקוונת רכישה תתאפשר תובמסגר, וטאבלט
של כרטיסים  (PAYPALוהן באמצעות אפליקציית באמצעות כרטיסי אשראי בינלאומיים ומקומיים( 

לאירועים )בהתאם להקצאות ולסבבי המכירות המפורטים בנספח השירותים בהתייחס לאירועים 
 . (מקוונת"המכירה ה"אתר השונים( )

למניעת ספק, מובהר שהזוכה יהא אחראי גם לתחזוקתו השוטפת של אתר המכירה המקוונת וכן 
( מלאה, במהירות האפשרית, במקרה של Recoveryלתיקון כל תקלה, לרבות ביצוע התאוששות )

 נפילת האתר, הכל בהתאם למפורט בעניין זה בהסכם ההתקשרות.

, להיות ולכללי האירוויזיוןם המקובלים תאם לתקנימקוונת להיות מאובטח בההמכירה האתר על 
רוכשים  200 -, כאשר כמשתמשים בנקודת זמן נתונה 200,000 -כבתעבורה של ביציבות ערוך לעמוד 

 כי, כפי שצפוי (אקראי)לרבות באמצעות טכנולוגיה לניהול תורים באופן  יוכלו לבצע רכישה בו זמנית
 בהתאם לרבות, הכרטיסים הקצאת ולניהול לשליטה מטיתאוטו מערכת לכלול כן, לעת מעת יקרה

  .בעולם הרוכש של למיקומו

, בהתאם למיקומים עליהם יורה המזמין, תפעול ים בהם יתקיימו האירועיםספקה, הצבה באתרא .2.1.2
נייחות  כרטיסיםמערכות סריקת של ציוד ומערכות אלקטרוניות רלוונטיות )ותחזוקה שוטפים 

מובהר שהזוכה יידרש להחזיק גם ציוד  מה( לצורך בדיקת הכרטיסים., קרוסלות וכדווניידות
 ומערכות לגיבוי, על מנת שלא לפגוע ברצף הפעילות במקרה של תקלה. 

  .שבאתר הכרטיסים סריקת במערכות והטמעתו הכרטיסים של( ברקודים)קובץ  נתונים מסד עריכת .2.1.2

, מספר טלפון נייח בעלות שיחה רגילה( )בעל לאומי ייעודי-טלפוני ביןשירות לקוחות  מוקדהקמת  .2.1.2
אשר יהא פעיל, לכל הפחות,  אנגליתו בשפות עברית ותמיכה טכנית( מתן מידעאשר יספק מענה )

)שעון ישראל( בכל אחד מהימים בהם מתבצעת מכירת  12:00עד  12:00בין השעות בימים א' עד ה' 
לעיל, יוארכו  4.1.1.2אמור בסעיף בימים בהם יחלו שלבי מכירת הכרטיסים השונים כ. כרטיסים

, וכן 20:00עד  8:00שעות הפעילות של המוקד האמור כך שהוא יהא פעיל בימים האמורים בין השעות 
בהתאם להנחיות  מיטבי לכלל הפונים, הכליתוגבר מספר הנציגים, ככל שיידרש על מנת לספק מענה 

 המזמין.

הודעות עדכון לכלל באמצעות דיוור דיגיטאלי ישיר /או להוראות המזמין, להפיץ ובהתאם לצורך  .2.1.2
 הגורמים אשר רכשו כרטיסים.

סטנדרטים הבינלאומיים העדכניים תוך הקפדה על ה לספק את השירותיםהמזמין נדרש מובהר, כי  .2.2
תוך שימוש ו ת(ותקנים אירופאים רלוונטיים )לרבות בכל הקשור לשמירה על פרטיו והמחמירים ביותר

בקשר  EBU -על ידי הוייקבעו , הכל תוך עמידה בדרישות שנקבעו בתחום בטכנולוגיה המתקדמת ביותר
תחייב כי הוא וכל בעלי התפקידים מטעמו יספקו י הזוכה. האירוויזיוןבהתאם לכללי לאירועים, ובכלל זה 

והמפיק  בכפיפות להנחיות המזמיןוהכל בהתאם ו ,דרישות כאמורכל ה שיענה עלבאופן את כל השירותים 
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דרישות נוספות ו/או לקבוע ולהגדיר, בכל עת,  םרשאי יואשר יה, הראשי של האירועים ו/או מי מטעמו
  .דרישות ספציפיות בקשר עם מתן השירותים, בהתבסס בין היתר על האמור לעיל

ייתכן וכי , פרסום הזמנה זובמועד  המזמיןמידע המצוי בידי מבוסס על  שבמסמכי המכרז השירותיםפרוט  .2.2
, והזוכה יידרש יםהאירוע בהליך התכנון המפורט שלהתקדמות התעדכן, מעת לעת, עם י ט האמורוהפרו

 4.2ארגון ומכירת כלל הכרטיסים לאירועים בהתאם לאמור בסעיף לספק את כל השירותים שיידרשו לצורך 
היקף השירותים  את להרחיב אובאמור כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין לצמצם  למניעת ספק, אין .לעיל

  .במסמכי המכרזכאמור שיוזמנו מהזוכה 

אשר יספקו הגורמים יתר  : )א(עם, בשיתוף פעולה מלא ובתאוםבמסגרת מתן השירותים, הזוכה יפעל  .2.2
אשר בתחום שיפוטה ייערך האירוע  ויפ-עיריית תל אביבנציגי ; )ב( עם יםלמזמין שירותים בקשר עם האירוע

 היבטיםאשר יהיו אמונים על נוספים גורמים ו EBU -ה נציגיעם  ונציגי כל יתר הרשויות המוסמכות; )ג(
 ., והכל בהתאם ובכפיפות להנחיות המזמיןEBU -ה מטעם יםהאירועשל  םן, הקמה ויישומשונים בארגו

א רשאי ובל את השירותים באופן בלעדי מהזוכה, והמתחייב לק ואינ המזמיןמובהר בזאת במפורש, כי  .2.2
 הכל, חלקם או כולם, (דומים שירותים)ו/או  השירותים קבלת לשם נוסף/או ו אחר גורם כלעם  להתקשר

  .המזמין של הבלעדי ודעת שיקול לפי

(, "ו" נספחבהסכם ההתקשרות ) הזוכהתקשר עם יבכפוף ובהתאם ליתר הוראות מסמכי המכרז, המזמין  .2.2
השירותים, וזאת למשך מתן מסור לזוכה, את יבמסגרתו הזוכה יקבל על עצמו כלפי המזמין, והמזמין 

 תקופת ההתקשרות, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

 ואירועים זמנים לוחות .5

רבות בהתאם למועדים המזמין )ל קבעו על ידיייבהתאם ללוחות זמנים שלספק את השירותים  הזוכה יידרש .2.1
והזוכה יתחייב כי הוא וכל בעלי התפקידים מטעמו יספקו את כל  (EBU -ה שייקבעו על ידי הרלוונטיים כפי

, הכל בהתאם ובכפיפות להנחיות אשר יאפשר למזמין לעמוד בלוחות הזמנים כאמורהשירותים באופן 
 המזמין. 

  )השעות הינן לפי שעון ישראל(: בהתאם להזמנה זו האירועים לגביהם יימכרו כרטיסיםשל  םמועדילהלן ה .2.2

 .22:00בשעה  18.2.2019יום שבת,  -גמר האירוויזיון  .2.2.1

 .22:00 בשעה 12.2.2019יום שישי,  -חזרה גנרלית ראשונה לגמר  .2.2.1.1

 .12:20בשעה  18.2.2019יום שבת,  -חזרה גנרלית שניה לגמר  .2.2.1.2

 .22:00בשעה  12.2.2019יום שלישי,  -חצי גמר ראשון  .2.2.2

 .22:00בשעה  12.2.2019יום שני,  -חזרה גנרלית ראשונה לחצי הגמר הראשון  .2.2.2.1

 .12:00בשעה  12.2.2019יום שלישי,  -חזרה גנרלית שנייה לחצי הגמר הראשון  .2.2.2.2

 .22:00בשעה  12.2.2019יום חמישי,  -חצי גמר שני  .2.2.2

 .22:00בשעה  12.2.2019יום רביעי,  -חזרה גנרלית ראשונה לחצי הגמר השני  .2.2.2.1

 .12:00בשעה  12.2.2019יום חמישי,  -חזרה גנרלית שנייה לחצי הגמר השני  .2.2.2.2

זה לעיל,  5.2מובהר במפורש שייתכן ויחולו שינויים באיזה מהמועדים ו/או האירועים האמורים בסעיף  .2.2
ה לא תהא כל תביעה ו/או ו/או בגלל כל סיבה אחרת, ולזוכ EBU -לרבות בשל החלטה של המזמין ו/או ה

 טענה בשל כך ולא יהא בדבר כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויות הזוכה על פי מסמכי המכרז.

לעיל, יימכרו כרטיסים בהתאם להזמנה זו גם  5.2בהתייחס לכל אחד מתשעת האירועים האמורים בסעיף  .2.2
 .Green Room -ל

הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקיים אירועים נוספים על האירועים האמורים המזמין שומר לעצמו את  .2.2
לעיל וכן להורות לזוכה למכור גם בגינם כרטיסים בהתאם להוראות הזמנה זו. למניעת ספק,  5.2בסעיף 

בגינם כרטיסים וגם במקרה בו  מובהר שהמזמין לא יהא מחויב לקיים אירועים נוספים כאמור ו/או למכור
יחליט המזמין לקיים אירועים נוספים כאמור ולמכור בגינם כרטיסים, הוא יהא זכאי למכור את הכרטיסים 
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מי מטעמו ו/או באמצעות כל צד שלישי עמו הוא יתקשר לצורך כך, ולזוכה  בעצמו ו/או באמצעותהאמורים 
 אמורים, ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.אין ולא תהא כל זכות קנויה למכירת הכרטיסים ה

)שליש( מהכרטיסים המוקצים למכירה  1/2, הזוכה יהא מחויב להציע לפחות EBU -בהתאם לדרישות ה .2.2
לפני  (שבעה) 2-. ככל שעד למישראל םשאינ לרוכשיםלעיל למכירה  )ה(4.1.1.1בשוק החופשי כאמור בסעיף 

מישראל, על ידי קהל שאינו  בהתייחס לאירוע האמור ע נתון לא יימכרו מלוא הכרטיסים האמוריםאירו
הזוכה יהא רשאי, בכפוף שקיבל את אישור המזמין לכך, להציע את יתרת הכרטיסים האמורים גם לרוכשים 

 מישראל.

 כוח אדם .6

 אשרתחייב להעסיק כוח עבודה י הזוכהמתן השירותים וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,  לצורך
ביצוע צורך וכמות מספקת לבעלי ידע, מומחיות, ניסיון ויכולת,  ,)שמונה עשרה( שנים 18גיל  מעל מעובדים יורכב

 בהתאם לכל התנאים והדרישות הקבועים במסמכי המכרז ובהוראות כל דין. , כלל השירותים

 תמורת השירותים .7

העמלה שיעור (( את "בנספח ")במקום המתאים לכך על גבי טופס ההצעה )בהצעתו  לנקובכל מציע נדרש  .2.1
ת "שיעור עמל) כנקוב בטופס ההצעה כל כרטיס אשר יימכר על ידי הזוכהאשר ייגבה בגין המבוקש על ידיו, 

 .(המכירה"

למכפלת מספר הכרטיסים לזוכה בגין מתן השירותים, תחושב בהתאם  ןהתמורה אשר תשולם על ידי המזמי .2.2
 תבשיעור עמל (כפי שייקבעו על ידי המזמין)בהתאם לסיווגי המחיר השונים בפועל  ל ידי הזוכהשיימכרו ע

 .("תמורת השירותים") , כפי שהוצע על ידי הזוכה בטופס ההצעההמכירה

תהווה את התמורה הכוללת, המלאה והסופית לזוכה בגין מילוי כל התחייבויותיו  תמורת השירותים .2.2
המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות מתן מלוא השירותים שעל הזוכה לספק בהתאם להוראות בהתאם למסמכי 

התשלומים, המיסים והעלויות שיהיו כרוכים במתן השירותים על פי  כלאת והיא תכלול  מסמכי המכרז
, , כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכשבעלי המקצועהתקשרות עם כל מסמכי המכרז, לרבות עלויות 

חידוש ציוד, תיקונו, רכישתו, פיתוח, , תשלומים בגין והיטלים תשלום אגרות ,התקשרות מכל סוג ,כרההש
הוצאות הנהלה וכלליות, וכל יתר ההוצאות והתשלומים , ה, הוצאות נסיעעלויות העסקת עובדיםהשכרתו, 

טים הגבוהים מתן השירותים, בהתאם למסמכי המכרז, באופן מלא, שלם ובהתאם לסטנדר כנדרש לצורך
 ביותר, כמתבקש בהתאם לאופיו, מורכבותו וחשיבותו של האירוע.

 תקופת ההתקשרות .8

, ועד והזוכה המזמיןידי  ההתקשרות עלממועד חתימת הסכם החל תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה  .8.1
וקבלת אישור המזמין לפיו הזוכה השלים את מתן השירותים ועמד בכל  יםשל האירוע םלמועד סיומ

 .חייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרזהת

לשם מתן השירותים, תקשרות הבלעדי, להאריך את תקופת הה ורשאי, על פי שיקול דעתבלבד יהא  המזמין .8.2
על ידי נותן השירותים, באותם תנאים, ביחס לאירוע/ים נוסף/ים, אשר יהא/יו דומה/ים במהותו/ם לתחרות 

  ובכפוף להוראות הרלוונטיות לעניין זה בהסכם ההתקשרות., הכל בהתאם וןהאירוויזי

מכל סיבה  ,לעיל( 8.2)לרבות בתקופת ההתקשרות המוארכת כאמור בסעיף  רשאי בכל עתיהא  המזמין .8.2
 זוכההלהפסיק את ההתקשרות עם ובלי שיידרש לנמק את החלטתו, , ו הבלעדיבהתאם לשיקול דעת שהיא,

)שלושים( ימים  20 -במועד אשר ייקבע על ידי המזמין בהודעה בכתב אשר תישלח לזוכה, עד לא יאוחר מ
. , וזאת מבלי שהזוכה יהא זכאי לקבל כל פיצוי בגין כך("הודעת הסיום המוקדם") טרם המועד האמור

השלמת מכירתם  ,כגוןמובהר שהמזמין יהא רשאי גם לקבוע תנאים שונים להפסקת ההתקשרות עם הזוכה )
של כרטיסים במסגרת שלב מכירה נתון(, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין וכפי שיפורט בהודעת 

 הסיום המוקדם. 

 ממועד ההודעה על זכייתו. מוכן לביצוע השירותים באופן מידי, החל להיות זוכהה על .8.2
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 ': תנאי הסףגפרק 

 עמידה בתנאי הסף .9

 תנאי הסף המפורטים בפרק ג' זה להלן: בכלק מציעים אשר הצעותיהם עומדות הצעות אך ורזכאים להגיש 

 .או עוסק מורשה בישראלהינו תאגיד הרשום כדין  המציע :כדין התאגדות .9.1

 הורשעהשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לא  )עשר( 10 -ב: העדר הרשעה בפלילים .9.2
וכן, נכון למועד פלילית  בעבירה, במציע משרהה נושאיא הורשעו ל /או )ככל שהמציע הינו תאגיד(המציע ו

, במציע משרהה נושאינגד  /או )ככל שהמציע הינו תאגיד(האחרון להגשת הצעות, לא מתנהלים נגד המציע ו
 .בעבירות על טוהר המידות, לרבות עבירות מרמה ו/או גניבה ו/או הונאה הליך משפטי ו/או חקירה

( אירועים המוניים עשר) 10 -ניסיון במכירת כרטיסים לבעל המציע הינו  :עים המונייםבאירו המציע ניסיון .9.2
 .שקדמו למועד האחרון להגשת הצעותהאחרונות  שניםה)חמש(  2לפחות במהלך 

היה האחראי  המציע שבואירוע שהתקיים בארץ או בחו"ל, משמעו,  –סעיף זה  לצורך"אירוע המוני" 
 .כרטיסים 2,000 של לפחות מכירה עלהבלעדי 

המציע הינו בעל ניסיון במכירת כרטיסים לרוכשים מחו"ל  :"למחו לרוכשים במכירה המציע ניסיון .9.2
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, בין אם לאירועים שהתקיימו  שנים)חמש( ה 2במהלך 

 בארץ ובין אם לאירועים שהתקיימו בחו"ל.

ניסיון במכירת כרטיסים לרוכשים לעצמו  לייחס, יהא המציע רשאי זה לעיל 9.4סעיף לצורך עמידה בתנאי 
, יצרף ניסיונה של חברה קשורה למציע כאמור. ביקש המציע להסתמך על מחו"ל של חברה קשורה למציע

ונטי של החברה זיקתו לחברה הקשורה ועל ניסיונה הרלוהמציע להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על 
 .הקשורה האמורה

ידי המציע -השולט במציע או תאגיד הנשלט עלתאגיד  –להלן  9.2סעיף זה וסעיף  לענייןחברה קשורה" "
-כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –" שליטהידי גוף השולט במציע )"-או תאגיד הנשלט על

1928.) 

שהינו  ,מקוונתבאנגלית, הכולל אתר מכירה  אינטרנט מחזיק ומתפעל אתר המציעמכירה מקוונת:  אתר .9.2
  .שקדמו למועד האחרון להגשת הצעותהאחרונות )שלוש( שנים  2-פעיל באופן שוטף לפחות ב

לעצמו ניסיון של חברה קשורה למציע  לייחס, יהא המציע רשאי זה לעיל 9.5סעיף לצורך עמידה בתנאי 
. ביקש חברה קשורה למציע החזקה ותפעול אתר מכירה מקוונת על ידילת הניסיון הנדרש לגבי שהינה בע

, יצרף המציע להצעה, גם מידע אתר מכירה מקוונת של חברה קשורה למציע כאמורהמציע להסתמך על 
זיקתו לחברה הקשורה וכן לאתר המכירה המקוונת שמופעל על ידה ועל יכולתו ומסמכים המעידים על 

 .עשות בו שימוש לצורך מתן השירותיםל

המציע  מכר, האחרון להגשת הצעותשקדמו למועד האחרונות )חמש( השנים  2מהלך ב :היקף הכנסות .9.2
 .חדשים שקליםמיליון( עשרים וחמישה ) 22,000,000ת ופחלכרטיסים בהיקף כספי מצטבר של 

  :("עסקאות גופים ציבוריים חוק") 1976-, תשל"וכנדרש בחוק עסקאות גופים ציבורייםאישורים  .9.2

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כשהם בתוקף נכון -המציע הינו בעל כל האישורים כנדרש על .9.2.1.1
 למועד האחרון להגשת הצעות; 

עומדים בכל  (,חוק גופים ציבורייםב מונח זה )כהגדרת ואלי המציע, וככל שנדרש גם בעל הזיקה .9.2.1.2
 מגורם המספק שירות לגוף ציבורי. וק גופים ציבורייםלח 1ב2 -וב 2 התנאים הנדרשים בסעיפים
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 הליך המכרז -פרק ד': כללי 

 מסמכי המכרז .10

המפורטים להלן, בצרוף מסמך הזמנה זה כשהוא חתום על ידי המציע, מהווים יחדיו את  המסמכים .10.1
 מסמכי המכרז:

 .הפרסום אודות המכרז בעיתונותנוסח מודעת  - נספח "א"  .10.1.1

 ההצעה.טופס ח נוס - "בנספח "  .10.1.2

של נוסח תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף ויכולתו  - "גנספח "  .10.1.2
 לספק את השירותים.המציע 

ניסיון נוסח תצהיר תמיכה בנתונים בדבר מכירת כרטיסים ו - "1גנספח "  .10.1.2
 במכירת כרטיסים לרוכשים מחו"ל.

 .נוסח הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות - "דנספח "  .10.1.2

העדר ניגוד עניינים, לרבות התחייבות  בדבר נוסח הצהרה - "הנספח "  .10.1.2
 .להימנע מניגוד עניינים

 נוסח הסכם ההתקשרות. - "ונספח "  .10.1.2

בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות המסמכים השונים  .10.2
כדלקמן )בסדר עדיפות יורד(: המהווים את מסמכי המכרז, יהיה סדר העדיפות בין המסמכים השונים 

 , יתר מסמכי המכרז.הטופס ההצע ,הסכם ההתקשרותהזמנה זו, 

האינטרנט והם מפורסמים באתר  ,המזמיןהבלעדי של  והינם רכוש המכרז,כל מסמכי בזאת, כי  מובהר .10.2
ונמסרים למציעים בנאמנות לצורך הגשת הצעות  ,לשם הגשת הצעות במסגרת הליך זה, המזמיןשל 

. המציע אינו רשאי להעתיקם, לשנותם, לצלמם, להעבירם לאחר או ולא לכל מטרה אחרת בלבד,
 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

  להליך המכרז לוחות זמנים .11

 הפעילות התאריך

12:00בשעה     מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה  20.11.18  

22.11.18  לשאלות ההבהרה המזמיןמועד אחרון למענה של    

12:00בשעה     להגשת ההצעות מועד אחרון 25.11.18

 
להלן, יקבע המזמין את לוחות הזמנים  22.1בסמוך לאחר גיבושה של קבוצת המציעים הסופית כאמור בסעיף 

ת ניקוד הסף להלן, אשר יהיו רלוונטיים למציעים אשר עברו א 22.2.1.2לקיום הראיונות האישיים כאמור בסעיף 
 להלן. 22.2.1הדרוש לצורך המעבר לשלב הראיון האישי, כאמור בסעיף 

הבלעדי, לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים  ואת הזכות, על פי שיקול דעת ושומר לעצמ המזמין
בשל ו/או תביעה דרישה  ,המציעים כל טענה, ולא תהיה למי מהמזמיןהאינטרנט של לעיל, על ידי פרסום באתר 

 כך.

  פרסום .12

בשפה  והשניבשפה העברית צים, אחד נפוים יומינים עיתושני ב תפורסםפרסום המכרז על  הודעה .12.1
 הערבית.

 ,להלן 13המכרז וכן הבהרות ו/או תיקונים למסמכים האמורים )ככל שיהיו(, כאמור בסעיף  מסמכי .12.2
 . האינטרנט של המזמיןיפורסמו באתר 

 שינויים, תיקונים והבהרות למסמכי המכרז .13

 ..בכל עת לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם ושומר על זכות המזמין .12.1
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הקשר  שיאזאת באמצעות שאלות הבהרה בכתב למסמכי המכרז,  ןרשאים להפנות למזמי המציעים .12.2
יום כאמור עד ולא יאוחר מ ןמסרנה למזמיית ההבהרה האמורותששאלות ובלבד , המזמין מטעם

 .12:00בשעה  20.11.2018

דואר ב, ייעשו מטעם המזמיןהקשר  שיאל המזמיןכל הפניות במסגרת המכרז אל ספק,  למניעת .12.2
 . )עם אישור מסירה(פקסימיליה, בלבד  באמצעותהאלקטרוני ו/או 

לעיל ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון  13.2כל הבהרה, כולל תשובות לשאלות הבהרה כמפורט בסעיף  .12.2
כל הבהרה ו/או תיקון ו/או בלתי נפרד ממסמכי המכרז. , אם יעשו, יהוו חלק המזמיןשיעשו בכתב על ידי 

, יובאו המזמיןהבלעדי של  ון לכלל המציעים, על פי שיקול דעתעניי םשיש בה תוספת ו/או עדכון כאמור,
 .האינטרנט של המזמיןבאתר  המזמיןעל ידי  םעתם של כל המציעים, באמצעות הצגתלידי

בדבר כל הבהרה ו/או  , באופן שוטף,ולהתעדכן האינטרנט של המזמיןלהיכנס לאתר  חלה חובה המציעעל  .12.2
 תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון שיעשו בקשר למכרז.

  המועד האחרון להגשת הצעות .14

 12:00לשעה  עד 22.11.2018 ראשון ביוםיהיה להגיש הצעות למכרז יהא האחרון שבו ניתן  המועד .12.1
 (. "המועד האחרון להגשת הצעות")

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, לא תחשב כהצעה במסגרת המכרז ולא תבחן  כל .12.2
 במסגרת המכרז. 

האחרון להגשת הצעות. את המועד הא רשאי לדחות י המזמיןעת, עד למועד האחרון להגשת הצעות,  בכל .12.2
האינטרנט של פרסם על כך הודעה באתר יאת המועד האחרון להגשת הצעות כאמור,  המזמיןה דח

 , ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות.המזמין, והמועד החדש שיקבע על ידי המזמין

 ושינוי תנאיו ביטול המכרז .15

 הבלעדי: ו, על פי שיקול דעתרשאי המזמין יהא

 את תנאי המכרז, כולם או חלקם; וכן לשנות .12.1

, להפסיק את המכרז או האינטרנט של המזמין, באמצעות פרסום הודעה באתר ומכל סיבה שהיא עת בכל .12.2
, ובכלל זה מצא לנכוןיאו ליזום כל הליך ו/או פעולה נוספים שלבטלו, כולו או חלקו, לפרסם מכרז חדש 

ו/או לקבל ממנו שירותים, כולם או  המציעיםנה על להתקשר בהסכם עם כל גורם אחר אשר לא נמ
 חלקם.

 וולשיקול דעת המזמיןציע, בהתאם לצרכי הממ המבוקשיםאו להרחיב את היקף השירותים  לצמצם .12.2
 לקבל חלק מההצעה בלבד. הזכות ו, וכן, שמורה להבלעדי

  הזוכיםמספר  .16

 .זוכה אחד בלבדלהתקשר עם  המזמיןשל ו בכוונתלעיל,  15לגרוע מזכויות המזמין על פי סעיף  בלי .12.1

אחד נוסף, אשר קיבל את הניקוד הסופי כאמור  מציע לעיל, ייבחר 16.1 בסעיףהאמור  העל הזוכ בנוסף .12.2
 .("שני"כשיר ) כשיר שני, כלהלן הגבוה ביותר לאחר הזוכה 0בסעיף 

הבלעדי, לשירותים  וזקוק, על פי שיקול דעת אהי המזמיןישמש כעתודה למקרה שבו  כשיר השניה .12.2
בעקבות הזכייה במכרז, לרבות, אך לא רק, עקב צורך בהרחבת היקף  ושהתקשר עמ זהעל  ףממציע נוס

 ועל פי שיקול דעתזוכה ו/או מכל סיבה שהיא, הו/או הפסקת ההתקשרות עם  למזמיןהשירותים הדרוש 
 . ודרש לנמק את החלטתייומבלי ש המזמיןהבלעדי של 

 המזמיןחתום ילהלן,  25לעיל, ובלי לגרוע מסעיף  16.3, כאמור בסעיף הכשיר השנילצורך התקשרות עם  .12.2
נוסח הסכם ההתקשרות, בכפוף לשינויים ולתנאים כאמור על הסכם ב כשיר השניהעם במידת הצורך 

 )להבדיל מזוכה(.  כשיר שניהנובעים ממעמדו של המציע כ

 המזמיןלהתקשרות בקשר לא תהא כל טענה, דרישה, תביעה ו/או התנגדות, מכל מין וסוג שהם,  לזוכה .12.2
לזוכה, והכל על ני כשיר ש, מכשיר השנילצורך מתן השירותים ו/או לשינוי מעמדו של ה כשיר השני העם 

 . המזמיןהבלעדי של  ופי שיקול דעת
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 ': הגשת ההצעה וצורתההפרק 

 ההצעה הגשת .17

וללא כל הסכם, קשר אשר תהא בשם המציע בלבד בלבד,  אחתהעונה על תנאי הסף יגיש הצעה  מציע כל .12.1
 .או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז

לעיל לתיבת המכרזים המיועדת  17.1 טפה האמורה בסעיףההצעה תתבצע באמצעות הכנסת המע הגשת .12.2
בימי עבודה, בין זאת  ,(מודיעין, בקומת הכניסה, 22בכתובת צלע ההר ) המזמיןלכך, הנמצאת במשרדי 

 .לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעותו ,12:00עד  9:00השעות 

ובהתאם להוראות  ,("בנספח ") ההצעהטופס ערוכה לפי נוסח  להגיש את הצעתו כשהיא המציע על .12.2
שירותי ארגון ומכירת כרטיסים  - 22/2018עליה יירשם: "מכרז מספר  )סגורה( תאח מעטפהבהזמנה זו, 

  :מעטפות נפרדות לוששהכוללת בתוכה , "2019לאירועי אירוויזיון 

ר עם הוכחת עמידתו בתנאי הסף תכיל את כל המסמכים שעל המציע להגיש בקש - 1' מס מעטפה (א)
 ; 19.1כאמור בסעיף 

ואת המסמכים  להלן 18.2כיל את נוסח ההצעה המקורית החתומה כאמור בסעיף ת - 2' מס מעטפה (ב)
 ; להלן 19.2בסעיף  הנוספים שיש להגיש במסגרת ההצעה, כמפורט

  .עילל 7.1כמפורט בסעיף תכיל את הצעת המחיר של המציע,  - 3' מס ומעטפה (ג)

דו של המציע לכל ההוראות, הסכמה מצ הגשת הצעה על ידי המציע תהווה, לכל דבר ועניין,מובהר, כי  .12.2
ולים במסמכי המכרז והמציע יהא מנוע מלהעלות כל טענה, לרבות כי לא ידע ו/או התנאים והתניות הכל

 לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ממסמכי המכרז.

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את אופיים, היקפם ומאפייניהם של  .12.2
כלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך השירותים, וכן כל נתון ופרט מקצועי, משפטי, כל

 המכרז, למתן השירותים על ידיו ולכלל התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי המכרז. 

המציע מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם נכונים ומלאים. המציע מתחייב  .12.2
המציע ופועלו. ידוע למציע כי מילוי פרטים כוזבים  כי הצעתו משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את

 יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

על כל שינוי בפרט מהפרטים  למזמין, בכתב,לעיל, המציע מתחייב להודיע  17.6מהאמור בסעיף  לגרוע בלי .12.2
הא י המזמיןיד עם קרות השינוי כאמור. במקרה כאמור, במסגרת מסמכי המכרז, וזאת מ מזמיןשמסר ל

 ומצא לנכון לעשות כן, על פי שיקול דעתילפסול את הצעתו של המציע במידה ו)אך לא חייב( רשאי 
, בהתאמות לעיל זה 17.7 יחולו הוראות סעיף או זוכה בעתודה,)חל שינוי כאמור אצל זוכה  הבלעדי

 הדרושות(.

 20.2בסעיף בזאת, כי הצעת המציע תהא סופית, ותעמוד בתוקפה, כהצעה בלתי הדירה, כמפורט  מובהר .12.8
 . להלן

 חתימה על ההצעה  .18

יגיש הצעתו , והמציע בפרק ו' להלןהנדרשים כמפורט  מסמכי המכרז והנספחיםאת כל  ולתכל ההצעה .18.1
, אך ורק על גבי מסמכי המכרז ולהלן לעיל 18.2 -ו 17 פיםאמור בסעיכבהתאם להזמנה, ובכלל זה 

 בניסוחם המודפס כל תיקון, שינוי, השמטה, הסתייגות, התניה או המקוריים בשלמותם, בלי לבצע
 .להלן 18.2, למעט השלמת הפרטים המיועדים להשלמה כאמור בסעיף תוספת

ישלים במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה על ידיו, בעט ובכתב יד ברור או  המציע .18.2
להלן,  19, וכן כל יתר האישורים והמסמכים שיש לצרף להצעה כאמור בסעיף בהדפסה. מסמכי המכרז

חייבים להיות חתומים על ידי המציע, הכל כנדרש על פי מסמכי המכרז. עמודים בהם יועד מקום 
. עמודים בהם לא יועד מקום וכן בחותמת )ככל שרלוונטי( מלא לחתימה ייחתמו בחתימה מקורית בשם

 .לחתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד

 , כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידיו, או למי מטעמלמזמיןהצעתו, מתחייב המציע להמציא  בהגשת .18.2
, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתו, ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא המזמין

הצעה ולפסול דון רשאי שלא ל האי המזמין, בכל הנוגע לביצוע ברורים כאמור. ו, או מי מטעמהמזמיןעם 
 פעולה באופן מלא כאמור לעיל. ואינו משתף עמ ושל מציע אשר לדעת
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 ': המסמכים להגשהופרק 

 המסמכים להגשה במסגרת ההצעה  .19

 תיצוין שיעור עמלעל גביו (, "בנספח "נדרש להגיש את הצעתו כשהיא ערוכה בהתאם לטופס ההצעה )כל מציע 
כשהם חתומים על ל האישורים, הפרטים והמסמכים המפורטים להלן, כ , יחד עםהמוצע על ידי המציעהמכירה 

 :ההצעהאשר יהוו חלק בלתי נפרד מ ,לעיל 18.2בסעיף  בהתאם לכללי החתימה המפורטיםידי המציע, 

 בתנאי הסףהמציע  תעמיד בקשר עםהמסמכים שיש להגיש  .19.1

 להגישהמסמכים שיש  נספח 

 "גנספח "  .19.1.1
 9.2 ,9.3 ,9.5, 9.6 הצהרת המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעיפים

לעיל. ככל שהמציע הינו תאגיד, יוסיף המציע להצהרתו את עמידתו  9.7 -ו
 לעיל.  9.1סעיף בתנאי 

 "1גנספח "  .19.1.2
ן במכירת כרטיסים נוסח תצהיר תמיכה בנתונים בדבר מכירת כרטיסים וניסיו

 לרוכשים מחו"ל.

19.1.2.   
המאושרות על ידי רואה החשבון של המציע, המעידות על עמידת  אסמכתאות

 לעיל. 9.6המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

19.1.2.  --- 

לקוחות )לרבות פרטי ההתקשרות  )שלושה( 2המציע יציין שמות של לפחות 
במהלך שלוש השנים  מכירת כרטיסים ( להם סיפק המציע שירותיעמם

 9.3למועד הגשת הצעתו, העומדים בתנאי הסף הקבועים בסעיף  הקודמות

 לעיל. 

19.1.2.  --- 
ככל שהמציע הינו תאגיד, העתק מאושר כנכון )על ידי עורך דין( של תעודת 

ע כתאגיד בישראל וכן תדפיס עדכני מרשם החברות של רישום של המצי
 המציע; ככל שהמציע הינו עוסק, העתק מתאים למקור של תעודת העוסק שלו.

19.1.2.  --- 

מפקיד מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, או העתק ותקף אישור עדכני 
מאושר כנכון )על ידי עורך דין( של אישור כאמור, המעיד על כך שהמציע מנהל 

י חשבונות ורשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ פנקס
, או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי הוא נוהג 1922-תשל"והוחוק מס ערך מוסף, 

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל 
 .1922-תשל"והעליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, 

 שיש להגיש במסגרת ההצעההמסמכים הנוספים  .19.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המציע רשאי לצרף כל מסמך רלוונטי נוסף אשר לדעתו יכול לתרום לזכאותו לניקוד לפי המפורט להלן )אך לא 
 .במקום המסמכים הנדרשים לצורך זקיפת הניקוד(

 המסמכים שיש להגיש נספח מס"ד

התשובות לשאלות ההבהרה כפי ו העתק ההזמנה החתומה על ידי המציע ---  .19.2.1
 .לעיל )ככל שיפורסמו( 13.4שיפורסמו על ידי המזמין כאמור בסעיף 

בנוסח המצורף לטופס ההצעה, לשמירה על  הצהרה והתחייבות המציע, "דנספח "  .19.2.2
 סודיות.

הצהרת המציע בדבר העדר ניגוד עניינים או פירוטם, לרבות התחייבות  "הנספח "  .19.2.2
 המציע להימנע מניגוד עניינים ככל שיוכרז כזוכה.

 הסכם התקשרות, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע ללא ציון תאריך. "ונספח "  .19.2.2

19.2.2.  --- 
למציע  ואשר ניתנ ותהמלצ)שלוש(  2לפחות  של במקורנוסח חתום 

 (חמש) 2במהלך ם, מכירת כרטיסי סיפק המציע שירותי הםל מיםמגור
 השנים האחרונות, טרם המועד האחרון להגשת ההצעות.

19.2.2.  --- 

כהגדרתו בחוק חובת המכרזים,  "עסק בשליטת אישה"ככל שהמציע הינו 
רף המציע להצעתו אישור רואה "(, יצחוק חובת המכרזים)" 1992-התשנ"ב

ב לחוק חובת המכרזים, לפיו העסק הוא 2חשבון ותצהיר כאמור בסעיף 
 בשליטת אישה.
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 ההצעה תוקף .20

(, "מועד פקיעת התוקף"מהמועד האחרון להגשת הצעות ) ( חודשיםשישה) 2ההצעה יהא למשך  תוקף .20.1
 והמציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו עד למועד פקיעת התוקף. 

הא רשאי לפנות בבקשה למציעים שהגישו הצעות להאריך את תוקף ההצעה י המזמיןהצורך  במידת .20.2
שלא יסכים להארכה יראו את הצעתו כבטלה בתום מועד פקיעת  מעבר למועד פקיעת התוקף. מציע

 התוקף.

 כללי .21

 .כלשהיאת הזכות שלא להיענות להצעה  וא שומר לעצמומתחייב לקבל הצעה כלשהי, וה ואינ המזמין .21.1

ערך בהתאם להוראות הזמנה זו ו/או שלא ימולאו ישלא תלפסול הצעה )אך לא חייב( הא רשאי י המזמין .21.2
ים ו/או הנתונים הנדרשים על פי הזמנה זו ו/או שלא יצורפו אליה כל המסמכים ה כל הפרטבמסגרת

 .הנדרשים על פי הזמנה זו

הבלעדי, הינה חסרה ו/או מוטעית  ולפי שיקול דעתלפסול הצעה, אשר )אך לא חייב(  הא רשאיי המזמין .21.2
לתי סבירה ו/או ו/או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או ב

 תכסיסנית.

הסברים ו/או מסמכים ו/או נתונים נוספים, ו/או מכל צד שלישי, ם מציעילבקש מה הא רשאיי המזמין .21.2
, וכן להזמין מציע כדי לברר פרטים לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי ההצעות

ולפסול רשאי שלא לדון  האי המזמין .ולצורך קבלת החלטת למזמיןבהצעתו וכן פרטים אחרים הדרושים 
 ברורים כאמור לעיל.הפעולה באופן מלא בכל הנוגע לביצוע  ואינו משתף עמ והצעה של מציע אשר לדעת

לתקנן.  המזמיןיושב ראש ועדת המכרזים של בהצעות טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות, רשאי  נתגלו .21.2
 תימסר למציע.האמור הודעה על התיקון 

הצעתו של ולפסול את שלא לדון למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו,  ןשנתהא רשאי, לאחר י המזמין .21.2
 בהתקשרויות קודמות עמו. ניסיון עבר שלילי ןמציע אשר למזמי

 ': בחינת ההצעות ובחירת הזוכיםזפרק 

 דרך בחינת ההצעות  .22

 , כדלקמן:מדורגים שלבים בשלושהבדיקת ההצעות תעשה 

הצעותיהם של מציעים שלא יעמדו . המזמיןלהגשת הצעות על ידי  הסף ה בתנאיבחינת עמיד - שלב א' .22.1
המציעים "קבוצת ) הסף תיפסלנה. רק הצעותיהם של המציעים העומדים בכל תנאי הסף בכל תנאי

 (, תעבורנה לשלב הבא של דירוג ההצעות."הסופית

הסופית על ידי ועדת המכרזים, הצעות המציעים הנכללים בקבוצת המציעים איכותי של דירוג  - שלב ב' .22.2
 כמפורט להלן:

 20%: ניקוד האיכות .22.2.1

מתן ניקוד איכות להצעתו של כל מציע הנכלל בקבוצת המציעים הסופית, בהתאם  .22.2.1.1
אחוזים( שלושים וחמישה ) 22%אשר יהווה  ,להלן 0בסעיף לקריטריונים המפורטים 

 22ל מציע מקבוצת המציעים הסופית יוכל לצבור עד מסך הניקוד הסופי )היינו, כ
 נקודות בשלב זה(. ( שלושים וחמישה)

נקודות בשלב זה, על  (עשרים וחמש) 22על המציע לצבור לפחות : מינימלי איכותי ציון
 מנת לעבור לשלב הריאיון האישי.

, זה לעיל 22.2.1בסעיף  את ציון הסף האמוריעברו או פחות  בלבד מציע אחד -ככל ש
להעביר לשלב הבלעדי,  ו, על פי שיקול דעת)אך לא החובה( תהא שמורה הזכות למזמין

, אשר צברו את ניקוד המזמיןחליט יבמספר עליו  נוספים האישי מציעיםאיון יהר
זה  22.2.1בסעיף  האמורהאיכות הגבוה ביותר לאחר המציעים שעברו את ציון הסף 

עד לא להלן  22.2.1.2איון האישי כאמור בסעיף ילשלב הר, ובלבד שסך הכל יעברו לעיל
  .מציעיםשלושה  -יותר מ
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הניקוד הסופי,  מסך אחוזים( חמישה עשר) 12%יהווה : מתן ניקוד, אשר ראיון אישי .22.2.1.2
 המציע.נציג , אשר יראיינו את /או נציגיוו המזמיןל כללית שה םבהתאם להתרשמות

ארגון בתחום  מקצועיבמסגרת הראיון, ייבחנו, בין היתר, הנושאים הבאים: )א( ידע 
מידת  (ג) המציע;( ניסיונו של ב); ומכירת כרטיסים באירועים מרובי משתתפים

 . המזמיןלמתן השירותים ולאופי העבודה מול של המציע התאמתו 

לעיל יעברו  22.2.1.2מציעים אשר הגיעו לשלב הראיון האישי כאמור בסעיף כלל ה
ניקוד אשר יקבלו בשלב ב תלותלהלן, ללא  22.2.2לשלב ניקוד המחיר כאמור בסעיף 

 הראיון האישי.

  20%ניקוד מחיר:  .22.2.2

 תשמציע אשר שיעור עמלכך אחוזים( מסך הניקוד הסופי,  חמישים) 20%מתן ניקוד, אשר יהווה 
הנקודות המרביות האפשריות לפרק זה,  20 -זכה בשהוצע על ידיו יהא הנמוך ביותר יהמכירה 

 ביותר כאמור, על פי הנוסחה הבאה:  הנמוכהויתר הצעות המחיר תנוקדנה באופן יחסי להצעה 

 הנמוך ביותר מכירה ה תשיעור עמל                      

 מעוניינים לנקד ואות מכירההת שיעור עמל                  

אשר הינו אפס או מספר שלילי, למניעת ספק, מובהר שמציע לא יכול להציע שיעור עמלת מכירה 
 פסל.יוהצעתו של מציע אשר תנקוב בשיעורים האסורים האמורים, ת

ניקוד הריאיון האישי לעיל,  22.2.1מור בסעיף לאחר השלמת ניקוד האיכות כא :ניקוד סופי .22.2.2
 יקבע המזמין לכל מציעלעיל,  22.2.2וניקוד המחיר כאמור בסעיף  לעיל 22.2.1.2כאמור בסעיף 

בור הנקודות שקיבל כל מציע בשלב ניקוד האיכות, בשלב הראיון ציון סופי המהווה את חי
  )מאה( נקודות אפשריות(. 100 עד לתקרה של) ובשלב ניקוד המחיר האישי

נמנות על שהצעותיהם  מציעיםעם  משא ומתןלנהל המזמין יהא רשאי , על אף האמור לעיל .22.2.2
יהא רשאי המזמין לבחור את  שא ומתן האמורהמ שלב יוםהסופית, ועם סקבוצת המציעים 

בין  (Best & Final) לקיים הליך תחרותי נוסף להלן או 22.3המציע הזוכה כאמור בסעיף 
 המזמין . החליטהמזמין ידי על שיקבע באופן, הנמנים על קבוצת המציעים הסופית המציעים

, להציע רשאים הינם כיהאמורים  למציעים המזמין ודיעילקיים הליך תחרותי נוסף כאמור, 
לשיעור העמלה  ביחס מעודכן שיעור עמלה מופחת, האמורה ובהודעת המזמין ורהי עליו במועד

שיעור חליף את יאשר , המזמיןמיטיב עם ה באופן, ההצעה בטופס ידיהם על שננקב המעודכן
 שהוגש על ידיהם. המקורי העמלה המופחת

גבי טופס  עלכאמור לעיל,  הסופי המשופר שיעור העמלה המופחתש את מציע יגי כלבמקרה כזה, 
 - הצעות להציע הזמנה -סגורה, עליה יירשם "הצעת מחיר סופית ומשופרת  במעטפה, הצעהה

". המעטפה האמורה תוכנס, לא 2019 ןמכרז שירותי ארגון ומכירת כרטיסים לאירועי אירוויזיו
ף , לתיבת המכרזים האמורה בסעיהמזמיןמורה של הא ויאוחר מהמועד שיהא נקוב בהודעת

 .לעיל 12.2

 בשיעור העמלה המופחת יראו, לעיל כאמור ומשופר סופי שיעור עמלה מופחת מציע הגיש לא
 .סופיתשהוצע על ידיו כהצעתו ה המקורי

כל הצעה  נקדי המזמין, לעילהסופיות המשופרות כאמור  שיעור העמלות המופחתותקבלת  לאחר
 .קבע ציון סופי לכל הצעהיו לעיל 22.2.2 לאמור בסעיף בהתאם

)אם אשר יקבל  המציע - ומשלוח הודעת זכייה או )לפי העניין( דחייה הבחירת המציע הזוכ - שלב ג' .22.2
ואשר זהותו  ביותר הגבוה יון הסופיהצ אתלעיל(  22.2בהליך הראשון ואם בהליך הנוסף כאמור בסעיף 

 זכייה או )לפי העניין( דחייה זכייה או )לפי העניין( דחייה, והודעות כזוכה יוכרז - EBU -תאושר על ידי ה
 להלן. 24.5 -ו 24.2כאמור בסעיפים  לכלל המציעיםתשלחנה 

  

 X20
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 ניקוד האיכותאמות מידה לצורך קביעת  .23

המשקלות אשר משקפים אמות מידה ומדדי איכות, לצורך ניקוד האיכות של כל מציע כאמור בסעיף להלן יפורטו 
22.2.1  :לעיל 

 

 ניקוד מרבי אמת המידה נושא

ומכירת  ניסיון בארגון
כרטיסים באירועים רבי 

 משתתפים

 9.3האירועים האמורים בסעיף  10 -ל מעבר המוניאירוע בגין כל 
, המציע ידי על בלעדי באופן הכרטיסים כלל נמכרולגביו  לעיל

 נקודות. 2של  , עד למקסימוםאחת נקודה למציע ינתןת
2 

 שיעורי מכירה

)שמונים  80%וע המוני במסגרתו מכר המציע מעל בגין כל איר
אחוזים( מסך כל הכרטיסים שהוצעו למכירה בהתייחס לאירוע 

 נקודות. 2של  , עד למקסימוםנקודה אחת ינתן למציעתהאמור, 

על ידי המציע בנוגע לאמת מידה זו של "שיעור  שיימסרוהנתונים 
 "1ג" ספחנ, יוגשו במסגרת תצהיר בנוסח )כל שיימסרו( מכירה"

 להזמנה זו.

2 

ניסיון במכירת כרטיסים 
 לרוכשים מחו"ל

בגין כל אירוע במסגרתו מכר המציע )או חברה קשורה למציע, 
לעיל,  9.4לגביה הומצאו כל המסמכים הרלוונטיים כאמור בסעיף 

לשביעות רצונו המלאה של המזמין( כרטיסים לרוכשים מחו"ל 
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת  שנים)חמש( ה 2לך במה

הצעות, בין אם לאירועים שהתקיימו בארץ ובין אם לאירועים 
 2ציע נקודה אחת, עד למקסימום של שהתקיימו בחו"ל, תינתן למ

 נקודות.

2 

איכות ונגישות אתר 
 המכירה המקוונת

 בגין איכותו ונגישותו של אתר המכירה המקוונת תוקנינה,
)חמש  12בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין, עד 

 נקודות.עשרה( 

איכות ונגישות האתר תדורג, בין היתר, בהתבסס על 
אבטחת רמת טכנולוגית הקריטריונים הבאים )במצטבר(: )א( 

; )ב( חדשנותו הטכנולוגית ועמידותו בפני מתקפות סייבר האתר
עיצוב ם כבדים; )ג( של האתר והתאמתו לעבודה יציבה בעומסי

( ה( מעבר מהיר ונוח בין שפות; )ד"מזמין" ונוח להתמצאות; )
 קיומו( ו; )שלבים במינימום תשלום המאפשרממשק תשלום נוח, 

( ז) וכן(; פרטים)שאיבת  פייסבוק באמצעות התחברות ממשק של
 במינימום הכרטיסים רכישת הליך השלמת המאפשר ממשק
  .ופעולות שלבים

10 

ת אתר המכירה תמיכ
 המקוונת בשפות

אתר ה יתמוך שבכל שפה נוספת )בנוסף על עברית ואנגלית( בגין 
 2, תינתן למציע נקודה אחת, עד למקסימום של המכירה המקוונת

 .נקודות
2 

 התרשמות כללית

)חמש( נקודות בגין  2ועדת המכרזים תהא זכאית לתת עד 
תהא  יםכרזהתרשמותה הכללית מהמציע. לצורך כך, ועדת המ

רשאית לפנות לגורמים להם סיפק המציע שירותים בעבר וכן 
 תהא רשאית לבצע כל בדיקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2 

 

 בחירת זוכים והודעות .24

 לעיל 22.3כאמור בסעיף  הסופי הגבוה ביותר מבין המציעים הניקודאשר השיג את  המציעייבחר  הכזוכ .22.1
  .EBU -ואשר זהותו אושרה, מראש ובכתב, על ידי ה

הסופי  הניקודאשר השיג את את זהותו של מציע  EBU -למניעת ספק, מובהר שאישורו האמור לעיל של ה
כזוכה, הינו אישור מהותי אשר בלעדיו לא ייבחר  לעיל 22.3 כאמור בסעיף הגבוה ביותר מבין המציעים

 המציע האמור כזוכה, ולמציע האמור לא תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

את זהותו של המציע האמור לעיל כזוכה, תובא זהותו של  EBU -במקרה בו לא יאשר המפקח מטעם ה
 -של המפקח מטעם ההמציע אשר השיג את הניקוד הסופי השני הגבוה ביותר מבין המציעים לאישורו 

EBU זה כל הוראות סעיף , ויחולו לעניין24.1 יבים.זה לעיל, בשינויים המחו 
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מתוך קבוצת המציעים  ףנוס בעתודה מציע הלעיל, יבחר כזוכ 24.1כאמור בסעיף  הלאחר בחירת הזוכ .22.2
 .EBU -שר זהותו אושרה על ידי הוא ההגבוה ביותר לאחר הזוכהניקוד הסופי את  אשר השיג ,הסופית

על פי כתובת , וכזוכה בעתודה הכזוכ המזמיןעל ידי  ואשר נבחר יםלמציעימסר בכתב תת זכייה הודע .22.2
הודעת . לא יהא כל תוקף לוהזוכה בעתודה )לפי העניין( בהצעתם הזוכה נוהדואר האלקטרוני שציי

כאמור  ר אלקטרונידואאמצעות בנמסרה  כל צורה שהיא, אלא אםב המזמיןזכייה והיא לא תחייב את ה
 . לעיל זה 24.2בסעיף 

, טרם הומצאו על ידי המציע הרלוונטי המזמיןלמניעת ספק, אין במשלוח הודעת הזכייה כדי לחייב את  .22.2
 ההתקשרות הסכםעל  םחת שהמזמיןכל המסמכים והאישורים כאמור בהזמנה זו, ובכפוף לכך 

 .באמצעות גורמיו המוסמכים

, תישלח לכל מציע שלא זכה במכרז הודעה לזוכה ולזוכה בעתודה ת הזכייהסמוך לאחר משלוח הודע .22.2
מתאימה על תוצאות המכרז )כולל הודעת פסילה, ככל שרלוונטי( על פי כתובת הדואר האלקטרוני שציין 

 להזמנה. "ב"המציע בנספח 

 ההתקשרות כםהסעל  המזמיןחתימת  .25

לאחר בחירת  ,בעתודה העל הסכם התקשרות עם הזוכ המזמיןלעניין חתימת  16.4בלי לגרוע מסעיף  .22.1
( ימים מקבלת הודעת הזכייה את כל שבעה) 2ובכפוף לכך שהזוכה ימלא תוך  ההזוכ הההצע

שלים את הפרטים הטעונים י המזמיןעד, שמועד קיומן חל עד לאותו מו המזמיןהתחייבויותיו כלפי 
. בהגשת באמצעות גורמיו המוסמכים חתום עליוי, ושנחתם על ידי הזוכה ההתקשרותהשלמה בהסכם 

, באופן בלתי חוזר, להשלים את כל הפרטים הטעונים השלמה בהסכם המזמיןהצעתו מסמיך המציע את 
כאמור ההתקשרות את הפרטים בהסכם הא רשאי להשלים י המזמיןכאמור. למניעת ספק,  ההתקשרות

ולחתום עליו כאמור, גם בטרם השלים הזוכה את ביצוע התחייבויותיו עד לאותו מועד, כולן או חלקן, 
 על ביצוע התחייבויות אלה או הסכמה לאי ביצוען. המזמיןשל  ווזאת בלי שיהא בכך משום ויתור מצד

ת נציגיו המוסמכים של המזמין על ההסכם מועד החתימה על הסכם ההתקשרות יתוארך למועד חתימ .22.2
 לעיל. 24.1כאמור בסעיף 

 ביטוח .26

בלי לגרוע מאחריות המציע על פי איזה ממסמכי המכרז ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על המציע 
 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. " להסכם ההתקשרותהנספח "הינן בהתאם לאמור בנספח הביטוח אשר צורף כ

 זכות עיון .27

לעיל, לעיין  24.5)שלושים( ימים ממועד מסירת ההודעה האמורה בסעיף  20מציע יהא רשאי, תוך כל  .22.1
נו עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכ יה, בהתכתבויותשל המזמין בפרוטוקול ועדת המכרזים

  -ממסמכים אלה, למעט  במכרז, ולקבל עותק ההזוכ תובהצע המשפטי בוועדהיועץ הלבקשתה, בעמדת 

לעיל ו/או כל מסמך אחר, לרבות ההחלטה והמסמכים  27.1כאמור בסעיף  ותחלקים של ההצעב .22.1.1
סוד מידע מוגן, לחשוף  יןהמזמאשר העיון בהם עלול לדעת או כל חלק בהם, המצורפים אליה, 

על פי כל שו/או כל מסמך אחר כאמור,  ותמסחרי או סוד מקצועי, או בחלקים אחרים של ההצע
 כאמור.בהם ניתן למנוע עיון דין 

, לרבות בחינת של המזמין בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים .22.1.2
, או הערכת סיכויים של המזמין ל ועדת המכרזיםחלופות אפשריות שונות לפעולה או להחלטה ש

 וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידים.

ככל שניתן בנסיבות  לעיל, בסמוך 27.1ן כאמור בסעיף ילעי ,אפשר למציע שיבקש זאתי המזמין .22.1.2
  .על ידיו לעשות כן, וזאת תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכךהעניין, למועד שבו נתבקש 

בהגשת הצעתו, ניתנת מטעם המציע הסכמתו, ככל שזו נדרשת, כי במקרה שבו הצעתו תוכרז כהצעה  .22.2
לעיל.  27.1הא רשאי להציגה בפני המציעים האחרים, כאמור ובכפוף לסעיף י המזמיןזוכה במכרז, 

במקרה שהצעתו של המציע כוללת פרטים חסויים, יצוין הדבר במפורש על ידי המציע, תוך סימון 
מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעות מציע אחר,  .הפרטים החסויים כאמור

אם פרט מסוים הינו בחלקים המקבילים לאלה אשר סומנו כסודיים בהצעתו. בכל מקרה, ההחלטה ה
 פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.-פרט חסוי תהא על
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 בדיקות .28

הבלעדי, לערוך בדיקות מכל מין וסוג לגבי מציע, לרבות אודות  ושמורה הזכות, על פי שיקול דעת למזמין
ה כל מהימנות המידע והמסמכים שמסר, והמציע, בעצם הגשת הצעתו, מתיר זאת ומסכים לכך מראש, ולא יעל

, בין היתר, המציעזה, לרבות בקשר לפגיעה בפרטיותו. בדיקה כאמור תשמש את  טענה, דרישה ו/או תביעה בעניין
 לצורך אימות או בירור מידע שמסר מציע או מי מטעמו במסגרת המכרז. 

 פרק ח': שונות

 שמירת סודיות .29

מאת מכרז. ללא הרשאה בכתב המתחייב לשמור בסוד כל מידע וידיעה שיגיעו אליו אגב ביצוע  המציע .29.1
 המזמיןעל פי הנחיות לאדם שלא יהיה מוסמך ידיעה כאמור מידע או לא ימסור המציע כל  המזמין
 .לקבלה

ם סיום תקופת ההתקשרות, הזוכה ימחק באופן סופי ומוחלט את כל המידע אשר נשמר אצלנו בנוגע ע
 לזהות רוכשי הכרטיסים השונים.

 והתחייבות לשמירה על סודיותלעיל, כל מציע יחתום על הצהרה  29.1בסעיף בלי לגרוע מכלליות האמור  .29.2
 זו. להזמנה "דנספח "כבנוסח המצורף 

  מניעת ניגוד עניינים .30

זו. ככל שיש  להזמנה "הנספח "כבנוסח המצורף העדר ניגוד עניינים,  בדבר הצהרהכל מציע יחתום על  .20.1
 מציע מעלות חשש לקיומו של ניגוד עניינים, עליו לפרט זאת במסגרת טופס ההצעה.נסיבות שלדעת ה

 ניגוד עניינים. מת ומנעהיעניין ל, זו להזמנה "ה"לקיים את התחייבויותיו הקבועות בנספח יידרש זוכה ה .20.2

 סמכות שיפוט .31

ו הנובע מהליך המכרז הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/א
בהתאם להזמנה זו ו/או ממסמכי המכרז, לרבות בקשר לתוקפם, פרשנותם, ביצועם ו/או הפרתם, תהא נתונה 

 , לפי סמכותם העניינית, ולהם בלבד.בירושליםלבתי המשפט 

 כללי .32

ו/או  תהכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת ההצעה והגש
, תחולנה על המציעים בלבד. המציעים לא יהיו זכאים ו/או ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיאתמחור השירותים 

 לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 
 

 בכבוד רב,
 

  תאגיד השידור הישראלי
 

 

 

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

   _____________ ________________ ________________________ 
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נוסח הודעה לעיתונות –"א"  נספח  

 

 

 תאגיד השידור הישראלי
 

 24/2018מכרז פומבי מס' 
 

ל ה  נ מ ז עה י צ י  ה ת ו ר י ש ן  ת מ ל ת  ו ע צ ם ה י ס י ט ר כ ל  ש ה  ר י כ מ ו ן  ו ג ר א
ן  ו י ז י ו ו ר י א י  ע ו ר י א ת  ר ג ס מ 2ב 0 1 9 

  

 כרטיסים ומכירת ארגון שירותי במתן המתמחים למציעים בזאת פונה"( המזמין)" הישראלי השידור תאגיד
שתתקיים  ,2019תחרות אירוויזיון ל כרטיסים ומכירת ארגון שירותי למתן הצעות לקבל בבקשה, ואירועים למופעים

שירותי ארגון ומכירה של כרטיסים במסגרת אירועי אירוויזיון  למתןהצעות  הציעלכמפורט בהזמנה  והכלבישראל, 
 (."ההזמנה" -ו "השירותים",שהתפרסמה באתר האינטרנט של המזמין המפורט להלן )בהתאמה: 2019

 .השירותים ןלמת הצעה להגיש רשאים, בהזמנה המפורטים הסף בתנאי העומדים, מציעים

המציע להגיש את הצעתו, בהתאם למפורט בהזמנה, במעטפה סגורה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי המזמין  על
שירותי ארגון ומכירת  - 24/2018ושעליה יירשם "מכרז מספר , (הסינכ תמוק) ןיעידומ ,44 רהה עלצ שברחוב

 (. 15:00עד  9:00ה' )בין השעות -ת בימי העבודה א'"; וזא2019כרטיסים לאירועי אירוויזיון 

 . אין לשלוח את המעטפה בדואר. 15:00בשעה  25.11.2018האחרון להגשת הצעות הוא עד לא יאוחר מיום  המועד

(, מאתר האינטרנט של המזמין בכתובת: "המכרז"מסמכי ניתן להוריד את מסמכי המכרז המפורטים בהזמנה )
https://www.kan.org.il )"עדכונים ו/או שינויים ו/או הבהרות )תחת לשונית "מידע שימושי"/"מכרזים והתקשרויות .

בכל שלבי ההליך יפורסמו, על פי שיקולו דעתו הבלעדי של המזמין, באתר האינטרנט של המזמין. על המציע חלה 
 החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים האמורים. 

 הוראות לפי לצרפם שיש המסמכים כל אליה ויצורפו המכרז מסמכי להוראות התאםב מוגשת להיות הצעה כל על
 .אלה

 במסמכי האמור ובין זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה ובכל המכרז למסמכי כפופה הצעות להציע זו פנייה
 .המכרז במסמכי האמור יגבר, המכרז

, וזאת עד לא יאוחר kobin@kan.org.ilר אלקטרוני , בכתובת דואנוסבאוםלהפנות שאלות הבהרה למר קובי  ניתן
 מתחייב אינו המזמין כי יובהר. תענינה לא זה מועד לאחר שיגיעו הבהרה שאלות. 12:00בשעה  20.11.2018מיום 

 .בכתב ניתנו אם רק, תחייבנה ההבהרה לשאלות תשובות. הבהרה שאלת לכל להשיב

 בל הצעה כלשהי.אינם מתחייבים לק המזמיןהמכרזים ו/או  ועדת

 יש לקרוא את ההזמנה דלעיל גם בלשון נקבה ו/או בלשון רבים, הכול לפי הקשר הדברים.

 

  
 ועדת המכרזים                

  תאגיד השידור הישראלי
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 טופס ההצעה -" בנספח "

 הצעההטופס 

 

 :הנחיות למילוי טופס ההצעה

 תנות את ההצעה בתנאים כלשהם.אין להוסיף על גבי טופס ההצעה הערות כלשהן או לה 

 .יש למלא את טופס ההצעה בעט בלבד )ולא בעיפרון(, בכתב קריא וברור 

 .)'אין לעשות שימוש בעזרי מחיקה כלשהם )דוגמת טיפקס וכו 

 

 
 

 לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי

 (1תל אביב )קומה  2קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

  
 תאריך: ___________

 
 ,א.ג.נ.

 
 פירוש והגדרות .1

שולבו למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין להיזקק להן  מסמך זהכותרות הסעיפים בידוע לי, כי  .1.1
 . ובפירוש הוראותי

במין זכר, אף מין  ובלשון יחיד, אף רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בזה  מסמךכל האמור ב .1.2
 .נקבה במשמע, וכן להיפך

 במסמך זה תהיה אותה המשמעות המיוחסת להם בהזמנה.ידוע לי שלכל המונחים המפורטים  .1.2

 ליכל .2

להם , מסכים בזאת המכרזאני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי  .2.1
 .מכוחם מציעכ יחלים עלה םחיוביהומתחייב למלא את כל 

ע ו/או מובהר ומוסכם בזאת, כי אין בהצהרותיי ו/או בהתחייבויותיי על פי מסמך זה, כדי לגרו .2.2
 ו/או על פי כל דין. מכרזלפגוע באיזו מהצהרותיי ו/או התחייבויותיי על פי יתר מסמכי ה

 הצהרות והתחייבויות המציע .2

 הנני מצהיר, מתחייב וכן )לפי העניין( מאשר, כדלקמן:

 הצעתי זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז ואני עומד בכל תנאי הסף המפורטים בפרק ג' להזמנה .2.1

, והנני מקבל המכרזסכים לכל ההוראות, התנאים ו/או התניות המפורטים במסמכי הבנתי ואני מ .2.2
על עצמי לקיים, במלואן ובמועדן, את כל ההתחייבויות המוטלות עלי בהתאם להוראות ולתנאים 

 .המכרזהמפורטים במסמכי 

שת הצעתי הצעתי זו מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או סמוי/ים, להג .2.2
 כאמור.

ערכתי את כל הבדיקות הדרושות בנוגע לאספקת השירותים וליתר ההתחייבויות המוטלות עלי על  .2.2
בנוגע להיקף השירותים והפעולות שיידרשו לשם מתן השירותים, בנוגע לרבות , המכרזפי מסמכי 

א עלי לכמויות של האמצעים והמשאבים שיידרשו לשם מתן השירותים, ובנוגע לאופן שבו יה
להתארגן לשם מתן השירותים, וכן ערכתי כל בדיקה אחרת או נוספת שמצאתי לנכון לערוך בהקשר 
זה, והריני מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה לגבי פגם או אי התאמה או זכות ברירה, 

 המוקנים לי על פי דין, בקשר לאיזה מהעניינים האמורים.

 לעיל, ניתנה לי הזדמנות מלאה לשאול, לברר ולבקש כל מידע 3.4סעיף בלי לגרוע מכלליות האמור ב .2.2
הנוגע ו/או הקשור למתן השירותים, וקיבלתי תשובות, הבהרות ומידע ככל שביקשתי בקשר לכך, 

להשפיע על הצעתי ו/או  והשגתי את כל הידיעות לגבי הגורמים, הנתונים והשיקולים, אשר עשויים
 .המכרזעל התחייבויותיי על פי מסמכי 
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, לרבות בקשר לשירותים, קיבלתי לשביעות רצוני את מלוא המכרזבדקתי היטב את כל מסמכי  .2.2
ההסברים הדרושים לי, ומצאתי את הנתונים והמידע האמורים כמספקים וכמתאימים לצרכיי 

ולביצוע כל התחייבויותיי  המזמיןדי להתקשרות עם ולשביעות רצוני, ואין ולא תהיה כל מניעה מצ
 , במלואן ובמועדן.המכרזעל פי מסמכי 

על ידי לאחר עריכת כל הבדיקות הנזכרות  ה, נקבעזו יהצעתבעל ידי ההצעה הכספית הנקובה  .2.2
הכרוכים  לעיל, ותוך התחשבות בתוצאותיהן, ובכל סיכון ו/או אי וודאות 3.6עד )כולל(  3.4בסעיפים 

 בהתקשרות עם המזמין בהתאם למסמכי המכרז.

בגין מתן השירותים, אם אוכרז  ידוע לי: )א( שהתמורה הכספית אשר תשולם לי על ידי המזמין .2.8
תם תופקד בפועל בחשבון כזוכה, תחושב על פי מספר הכרטיסים שיימכרו על ידי אשר מלוא תמור

 מוסף ערך מס בתוספתלהלן,  4 בסעיףעל ידי  אשר ננקב המכירה תעמל לשיעורהמזמין ובהתאם 
וכי תמורה כספית זו תהווה את התמורה הכוללת, המלאה והסופית, בגין מילוי כל  ,כדין

דן, לרבות מתן מלוא בהתאם למסמכי המכרז, במלואן ובמוע התחייבויותיי, אם אוכרז כזוכה
 לספק בהתאם להוראות מסמכי המכרז.השירותים שעלי 

 ליתןאדרש  אנילכך, כי על מנת לעמוד בלוחות הזמנים על פי מסמכי המכרז,  מסכיםידוע לי ואני  .2.9
 נוספיםשונים  לאירועים גם ,2019 אירוויזיון לתחרות במקבילשירותי ארגון ומכירת כרטיסים, 

, ואני מתחייב כי קיימים בידיי כל האמצעים וכוח כפי שיורה לי המזמין מעת לעת ,אליה הקשורים
  האדם על מנת לעשות כן.

בנוגע לשירותים נועדו לשם מתן  המכרזידוע לי ואני מסכים לכך, שהתיאורים הכלולים במסמכי  .2.10
, אינם המזמיןיבות, מכל סוג ומין שהם, של רקע כללי בלבד, אינם מהווים כל מצג, הצהרה או התחי

מחליפים עריכת הבדיקות הדרושות מטעמי ואינם מתיימרים להיות ממצים. ידוע לי ואני מסכים 
או כל מידע  המכרזאחראי לנכונות, דיוק ו/או שלמות המידע הכלול במסמכי  ולכך, שהמזמין אינ

יך של הגשת ההצעות ובחירת הזוכה, אחר שנמסר ו/או שיימסר לי או למי מטעמי במסגרת ההל
 ובאחריותי לבדוק כל מידע בעצמי. 

אני מגיש את הצעתי על אחריותי בלבד ומוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג  .2.11
בקשר למתן השירותים ו/או בקשר להצעה שהוגשה על ידי, לרבות  ושהם נגד המזמין ו/או מי מטעמ

, כולם או המכרזהן המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי כל תביעה ו/או דרישה ש
 חלקם.

אין כל מניעה או הגבלה מכוח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת ו/או מגבילה אותי מלהגיש את  .2.12
 הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

וספים לגבי הסברים ו/או פרטים נ ממנירשאי לבקש  יההיהמזמין ידוע לי ואני מסכים לכך, ש .2.12
ו/או השלמה של  בהצעתיו/או לאפשר תיקון של טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות שנפלו  הצעתי

 הבלעדי של המזמין. ונתונים ו/או מסמכים חסרים, והכל לפי שיקול דעת

עד למועד פקיעת התוקף, ולא אהיה רשאי לחזור בי מהצעתי עד למועד פקיעת יהא  תיתוקף הצע .2.12
 התוקף.

 ים ומחירםהכרטיס .2

הובהר לי במפורש ומובן לי שהנתונים המובאים במסמכי המכרז בנוגע למספר הכרטיסים הכולל  .2.1
וטווח המחירים שלהם, מבוססים על הערכות כלליות וראשוניות בלבד של המזמין אשר בהכרח 
אינן מדויקות )אשר בשלב זה, בשל מורכבות האירוע וריבוי הגורמים המשפיעים, לא ניתן לספק 
הערכות מדויקות יותר(, וניתנה לי האפשרות לבצע את כל בדיקותיי והערכותיי לצורך הגשת 
הצעתי, ובכל מקרה לא תשמע מצדי כל תביעה ו/או טענה לפיה הסתמכתי על הנתונים האמורים 

 ו/או ביססתי עליה את הצעתי. 

ין, והם ימשיכו ידוע לי שכלל הכרטיסים לאירועים הינם בבעלותו המלאה והבלעדית של המזמ .2.2
להיות בבעלותו המלאה והבלעדית של המזמין עד למועד בו ימכרו או )לפי העניין( ימסרו בפועל על 
ידי )ככל שאוכרז כזוכה( לצד שלישי בהתאם ובכפוף למסמכי המכרז, ובשום שלב לא תהיינה לי כל 

 זכויות בכרטיסים האמורים.

על פי מזכויותיו של המזמין  יגרע המכרז לא ידוע לי ומקובל עלי, ששום דבר מהאמור במסמכי .2.2
מספר הכרטיסים שיוצעו בכל  השירותים, לרבות את את היקף או להרחיבלצמצם מסמכי המכרז, 

צרכי המזמין ושיקול דעתו קטגוריה ו/או את מחירם של הכרטיסים השונים, הכל בהתאם ל
 הבלעדי.
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 פיתהמוצע אשר יהווה את התמורה הכס עמלת המכירהשיעור  .2

, אם אוכרז העמלה המוצע על ידי )לא כולל מע"מ( אשר ייגבה בגין כל כרטיס אשר יימכר על ידישיעור 
ואשר יהווה את התמורה הכספית הכוללת, המלאה והסופית אשר תשולם ,  המכרזכזוכה בהתאם למסמכי 

מין )הכל בהתאם לי בגין כל כרטיס אשר יימכר על ידי ואשר התמורה בגינו תופקד בפועל בחשבון המז
 הינו:ובכפוף למסמכי המכרז(, 

 (.אחוזים ______________________ )במילים: _____%

 המסמכים המצורפים להצעה .2

 להצעתי זאת מצורפים המסמכים הבאים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה:

 :בתנאי הסף ידתיהתנאים שיש להגיש בקשר עם עמ - 1מעטפה  .2.1

לספק את  יויכולתלהזמנה,  10הקבועים בסעיף ף למכרז בתנאי הס תיבדבר עמיד יהצהרת .2.1.1
 להזמנה; "גנספח "השירותים, בנוסח 

)חמש(  2 -ממכירת כרטיסים באישור מקורי של רו"ח/יועץ מס המתייחס לשיעור ההכנסות  .2.1.2
 22,000,000 -השנים שקדמו למועד פרסום ההזמנה, בהיקף כספי מצטבר שלא יפחת מ

 ;ים חדשים)עשרים וחמישה מיליון( שקל

)שלושה( לקוחות )לרבות פרטי ההתקשרות עימם( להם סיפקתי  2שמות של לפחות  .2.1.2
שירותים דומים לשירותים נושא מסמכי המכרז, במהלך שלוש השנים הקודמות למועד 

 הגשת הצעתי זו;

  .העתק של תעודת עוסק מורשה -במקרה שהח"מ הוא יחיד  .2.1.2

נכון )על ידי עורך דין( של תעודת רישום ( העתק מאושר כ1) -במקרה שהח"מ הוא תאגיד  .2.1.2
 .( תדפיס עדכני מרשם החברות של הח"מ2)וכן הח"מ כתאגיד בישראל; 

אישור עדכני מפקיד מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, או העתק מאושר כנכון )על ידי  .2.1.2
מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו הח"מ עורך דין( של אישור כאמור, המעיד על כך ש

, או שהוא 1922-תשל"וההלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, לנ
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ולמנהל מס ערך מוסף הח"מ פטור מלנהלם, וכן כי 

 .1922-תשל"והעל עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, 

 :ההצעה המסמכים הנוספים שיש להגיש במסגרת - 2מעטפה  .2.2

י לפיו האמור בהזמנה ברור ומקובל על יהעתק ההזמנה חתומה על ידי, והכוללת את אישור .2.2.1
 מתחייב לקיים את כל הדרישות, התנאים וההוראות המפורטים בהזמנה; אניוכי 

 ;להזמנה "דנספח ", בנוסח לשמירה על סודיות ח"מהצהרה והתחייבות ה .2.2.2

 ;להזמנה "הנספח "סח דבר העדר ניגוד עניינים, בנובח"מ הצהרת ה .2.2.2

כשהוא חתום על ידי ללא ציון על נספחיו, , להזמנה "ונספח "בנוסח , התקשרות הסכם .2.2.2
 ;תאריך

 המלצות אשר ניתנו לי מגורמים להם סיפקתי)שלושה(  2של לפחות  נוסח חתום במקור .2.2.2
)חמש( השנים האחרונות, טרם  2במהלך  מסמכי המכרזשירותים דומים לשירותים נושא 

 , לרבות פרטי ההתקשרות עמם;האחרון להגשת הצעותהמועד 

-" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים, התשנ"בעסק בשליטת אישהבמקרה שהח"מ הוא " .2.2.2
ב לחוק חובת 2אישור רואה חשבון ותצהיר כאמור בסעיף  -"( מכרזיםהחוק חובת )" 1992

 המכרזים, לפיו העסק הוא בשליטת אישה;

: שנם(, כדלקמןמסמכים רלבנטיים נוספים )ככל שי .2.2.2
  ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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  פרטי מגיש ההצעה .2

 ________________________.    שם המציע: .2.1

 ____.____________________ /מס' חברה )לתאגיד(:עוסק מורשהמס'  .2.2

 ________________________.  כתובת/משרד רשום )לרבות ת.ד(: .2.2

 הנציג המוסמך מטעם הח"מ לצורך קבלת הבהרות ו/או ביחס לכל פניה אחרת בנושא הצעה זו הינו: .2.2

 ________________________. שם מלא )פרטי + משפחה(: .2.2.1

 ________________________.   טלפון נייד: .2.2.2

 ___________________._____   טלפון במשרד: .2.2.2

 ________________________.   פקסימיליה: .2.2.2

 ________________________.    דוא"ל: .2.2.2

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

 

 

 חתימה וחותמת המציע  תאריך
 
 

 א י ש ו  ר
___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, מרחוב _______________, אני הח"מ, ________

נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל  2018______________, מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת 
על ידי מר/גברת  ("התאגיד" -)להלן _____ ______________________המוגש בשם ________

_ נושא/ת ת.ז. _____________________ ומר/גברת _________________________
_____________ נושא/ת ת.ז. ___________________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של _____________

 התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

 _____________, עו"ד
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 בתנאי הסףתצהיר בדבר עמידת המציע  -" ג" נספח

 

 ת  צ  ה  י  ר

נושא/ת ת"ז מספר  ,______________ -ו ____ת"ז מספר _______ /ת______________, נושאהח"מ,  /ואני
_ שמספרו _____________החתימה מטעם _________________ /ימורשה ________,

לומר את האמת וכי  /נוכחוק כי עלי /נולאחר שהוזהרתי ,("ציעהמ") ___________________________
  ציע:המבשם בכתב, בזאת,  /יםכן, מצהיר /נעשהלכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /יםצפוי /נהיהאהיה

חוק )" 1922-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול 1ב2 -ב ו2התנאים הנדרשים בסעיפים  עומד בכל  ציעמהכי  .1
 ף ציבורי, ובכלל זאת:מספק המספק שירות לגו "((עסקאות גופים ציבוריים

 -]נא לסמן את החלופה המתאימה[  קיום דיני העבודה .1.1

  ,ו/או בעל זיקה אליהם )כהגדרתו  מציע, כל אחד מעובדי הציעהמעד למועד האחרון להגשת הצעות
 .ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים( לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות2בסעיף 

  ו/או בעל זיקה אליהם )כהגדרתו  ציע, כל אחד מעובדי הממציעהעות, למועד האחרון להגשת הצעד
מועד בב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, אולם 2בסעיף 

 .חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה האחרון להגשת הצעות

בדים זרים )איסור עסקה שלא כדין והבטחת עוזה, "עבירה" משמעותה עבירה לפי חוק  1סעיף לעניין 
, שנעברה לאחר יום 1982-ו/או לפי חוק שכר המינימום, התשמ"ז 1999-תנאים הוגנים(, התשנ"א

21.2.2002. 

 -]נא לסמן את החלופה המתאימה[  ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .1.2

 1998-ות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבל 9הוראות סעיף  ציעלא חלות על המ. 

   והוא מקיים  ציעחלות על המ 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 אותן. 

 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח 9עובדים לפחות, הוראות סעיף  100מעסיק  ציעהמ-
ל הכללי של משרד העבודה הרווחה הוא מקיים אותן, והוא מתחייב לפנות למנהוחלות עליו,  1998

לשם קבלת  -ובמידת הצורך , אמורה 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 20תוך  מזמיןמתחייב למסור ל יוכרז כזוכה, אזי הוא מציעה , באםכןכמו  הנחיות בקשר ליישומן.

העתק מהתצהיר שמסר למנהל הכללי המזמין )שלושים( ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות על ידי 
  האמור. 9בקשר עם סעיף  של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח 9עובדים לפחות, הוראות סעיף  100מעסיק  מציעה-
תה בינו לבין , במסגרת התקשרות אחרת שנעשבעברהוא התחייב  ;הוא מקיים אותןוחלות עליו,  1998

לשם בחינת יישום  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים גוף ציבורי, לפנות
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פנה , הוא אמורה 9חובותיו לפי סעיף 

 יישום חובותיו כאמור,, ואם קיבל הנחיות לכאמור 9, קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף כנדרש
 20תוך  מזמיןמתחייב למסור ל , באם המציע יוכרז כזוכה, אזי הואכןכמו . פעל ליישומןהוא גם 

העתק מהתצהיר שמסר למנהל הכללי  המזמין)שלושים( ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות על ידי 
 האמור. 9בקשר עם סעיף  החברתייםשל משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 -]נא לסמן את החלופה המתאימה[  אי סףתנ .1.2

 או )ככל המציע ו הורשעהשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לא  )עשר( 10 -ב/
וכן, נכון למועד האחרון פלילית  בעבירה, במציע משרהה נושאילא הורשעו  שהמציע הינו תאגיד(

, במציע משרהה נושאינגד  הינו תאגיד(/או )ככל שהמציע להגשת הצעות, לא מתנהלים נגד המציע ו
 .הליך משפטי ו/או חקירה בעבירות על טוהר המידות, לרבות עבירות מרמה ו/או גניבה ו/או הונאה

  חמש(  2)עשרים( אירועים המוניים לפחות במהלך  20 -ניסיון במכירת כרטיסים לבעל המציע הינו(
כרטיסים ומעלה  10,000היקף מכירה של האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ב שניםה

 בכל אירוע.
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  האחרונות שקדמו  שנים)חמש( ה 2המציע הינו בעל ניסיון במכירת כרטיסים לרוכשים מחו"ל במהלך
למועד האחרון להגשת הצעות, בין אם לאירועים שהתקיימו בארץ ובין אם לאירועים שהתקיימו 

 בחו"ל.

 המציע כרטיסים בהיקף כספי מצטבר  מכר, להגשת הצעות האחרון)חמש( השנים שקדמו למועד  2 -ב
  .חדשים שקלים)עשרים וחמישה מיליון(  22,000,000 -שלא יפחת מ

  המציע מחזיק ומתפעל אתר אינטרנט באנגלית, הכולל אתר מכירה מקוונת, שהינו פעיל באופן שוטף
 .)שלוש( שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 2 -לפחות ב

 

 הנני/ו מצהיר/ים כי החתימה המופיעה בשולי מסמך זה היא חתימתי/נו וכי תוכן תצהירי/נו זה אמת.

___________________ 
 חתימת המציע + חותמת

 

 עו"ד אישור 

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום 
___________  ה"העל ידי  "(ציעהמ)"________זה לעיל המוגש בשם ______ תצהיר נחתם בפני __________

, ציעהמ מטעםהחתימה  ימורשה/___________ נושא/ת ת.ז. ___________, וה"ה  נושא/ת ת.ז. ___________
בחוק,  לכל העונשים הקבועים ים/צפוי ויה/להצהיר את האמת, וכי יה םו/ה, כי עליםו/לאחר שהזהרתי אותזאת ו

 .כן וה/אם לא יעש

 
 

 , עו"ד______________
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 שיעורי מכירה –" 1גנספח "

 [המציע]נייר מכתבים של 

 )*(ת  צ  ה  י  ר

נושא/ת ת"ז מספר  ,______________ -ו ____ת"ז מספר _______ /ת______________, נושאהח"מ,  /ואני
_ שמספרו _____________החתימה מטעם _________________ /ימורשה ________,

לומר את האמת וכי  /נוכחוק כי עלי /נולאחר שהוזהרתי ,("ציעהמ") ___________________________
 :ציע, כיהמבשם בכתב, בזאת,  /יםכן, מצהיר /נעשהלכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /יםצפוי /נהיהאהיה

 לפחות למכירה הוצאו במסגרתו אירוע)היינו,  המוני עאירו הינו שלהלן בטבלהאחד מהאירועים המפורטים   כל .1
 :האמור הכרטיסים ממספר 82% לפחות לבדו המציע מכר במסגרתו( כרטיסים 10,000

 
 האירועושם  תיאור

 האירוע מועד

 )חודש ושנה(

 הכולל הכרטיסים מספר
 למכירה שהוצע

 שנמכר הכרטיסים מספר
 המציע ידי עלבפועל 

     

     

     

     

 

 מכר המציע כרטיסים לרוכשים מחו"ל: במסגרת כל אחד מהאירועים המפורטים בטבלה שלהלן, .2

 

 האירוע מועד האירועושם  תיאור
 )חודש ושנה(

 מספר
 הכרטיסים

 שנמכרו הכולל
 לאירועבפועל 

 הכרטיסים מספר
 ידי על שנרכשו

 מתוך"ל מחו רוכשים
 הכרטיסים מספר

 שנמכרו הכולל
 לאירוע

 
1.  

    
 
 
 

2.  
    

 
 
 

2.  
    

 
 
 

2.  
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 הנני/ו מצהיר/ים כי החתימה המופיעה בשולי מסמך זה היא חתימתי/נו וכי תוכן תצהירי/נו זה אמת.

 
___________________ 

 חתימת המציע + חותמת
 

 

 עו"ד אישור 

כי ביום  אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה
___________  ה"העל ידי  "(ציעהמ)"________זה לעיל המוגש בשם ______ תצהירנחתם בפני  __________

, ציעהמ מטעםהחתימה  ימורשה/___________ נושא/ת ת.ז. ___________, וה"ה  נושא/ת ת.ז. ___________
לכל העונשים הקבועים בחוק,  ים/צפוי ויה/להצהיר את האמת, וכי יה םו/ה, כי עליםו/לאחר שהזהרתי אותזאת ו

 .כן וה/אם לא יעש

 
 

 , עו"ד______________
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 הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות –" דנספח "
 
 

 
 [המציע]נייר מכתבים של  

  לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי 

 (1תל אביב )קומה  2קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון 

 
 א.ג.נ,

 הצהרה והתחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

וכן )לפי העניין( מצהירים ח.פ. ____________________, הח"מ ___________________________,  ,אנו
 כדלקמן: "(, באופן בלתי חוזר, המזמיןמתחייבים בזאת כלפי תאגיד השידור הישראלי )"

 סודי במידע השימוש והגבלת סודיות שמירת

ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהיה אותה המשמעות ם בכתב התחייבות זה, לכל המונחים המפורטי .1
ארגון ומכירה של כרטיסים במסגרת אירועי אירוויזיון שירותי  למתןהצעות  להציעהמיוחסת להם בהזמנה 

 "(.ההזמנה" -)לעיל ולהלן  22/2018, אשר פורסמה על ידי המזמין במסגרת מכרז מס' 2019

ר כל מידע סודי )כהגדרתו להלן( בסודיות מלאה ומוחלטת, ולא למסרו, לגלותו, לפרסמו, אנו מתחייבים לשמו .2
לתארו ו/או להעבירו, לצד שלישי כלשהו )למעט למי מבין אלו אשר נמנים על "הנציגים" )כהגדרתם להלן( 

ר הגשת ובכפוף לאמור להלן לענין זה(, בין במשך התקופה שעד להגשת הצעתנו במסגרת ההזמנה, בין לאח
ח הסכם ההתקשרות )אם נוכרז כזוכה( ובין לאחר מכן, והצעתנו כאמור, בין במשך תקופת ההתקשרות מכ

ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין, ובהתאם לתנאים אשר יפורטו בהסכמה זו )אם וככל שתינתן(. בלי 
ירות הנדרשים ו/או זה לעיל, אנו מתחייבים לנקוט את כל אמצעי הזה 1לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

הנחוצים כדי למנוע כל אפשרות כי המידע הסודי )כהגדרתו להלן( יצא מרשותנו ויגיע לידי צד שלישי כלשהו 
 כאמור.

מידע, בין בכתב ובין בעל פה, הקשור ו/או הנוגע כל  -" משמעו מידע סודיבכתב התחייבות זה, המונח "
התקשרות ו/או לשירותים, וכן כל חומר, ידיעה או מידע ו/או להסכם ה EBU -להזמנה ו/או לאירוע ו/או ל

אחר או נוסף, שהגיעו/יגיעו אלינו ו/או למי מטעמנו, מהמזמין ו/או מצד שלישי כלשהו, בין בכתב ובין בעל פה, 
הגשת  בעקבותלמתן השירותים  נוהתקשרות ו/או הזמנהנו במסגרת הליך העקב ו/או בקשר להגשת הצעת

מידע והכל, למעט , הסכם ההתקשרות למתן השירותים על פי/או ו כל שנוכרז כזוכה,ההצעה כאמור, אם וכ
שהגיע אלינו, כדין, מצד שלישי, או , המזמיןשהיה ידוע לנו טרם שנמסר לנו על ידי או  שהוא נחלת הכלל

להלן(  לרבות לנציגים )כהגדרתםשמידע זה לא הפך לנחלת הכלל ו/או לא הגיע אלינו או למי מטעמנו, בלבד ו
לרבות , ו/או עקב מעשה או מחדל שלנו ו/או של מי מטעמנו כלפיהםאו לצד שלישי, עקב הפרת התחייבות ו/

 צד שלישי.כל כהגדרתם להלן( ו/או של של הנציגים )החייבים בשמירה על סודיות, 

, אם נואלי שיועברלמניעת ספק, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת במפורש כי כל מידע סודי 
נו לצורך השתתפותנו בהליך ההזמנה ו/או )לפי הענין( לצורך מתן השירותים על ידינו , יועבר לעיוננויועבר אלי

נו ו/או מבעלי המקצוע שעימם ו/או מנציגינו עובדימלחשוף את מי אנו נהיה רשאים ו)אם נוכרז כזוכה( בלבד, 
ו/או לאפשר להם כאמור ( למידע סודי "הנציגים" - דיחב)נתקשר לשם מתן השירותים )לרבות אנשי המפתח( 

השתתפותנו בהליך ההזמנה או )לפי הענין( רק ככל שחשיפה ו/או גישה כאמור נחוצה לצורך אך וגישה אליו 
 אודות חובות הסודיות ויתרכל נציג כאמור אנו נודיע ל, ובלבד שלצורך מתן השירותים על ידינו כאמור

כתב התחייבות זה, וכל נציג כאמור יתחייב במפורש ובכתב בחובת על פי נו צמעל ענו ההתחייבויות שנטל
סודיות כלפינו וכן יקבל על עצמו למלא אחר חובות הסודיות ויתר התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה 

ם כי התחייבות הנציגי מובהר בזאתלמניעת ספק, פני חשיפת ו/או גישת הנציג למידע הסודי. הכל ל, כאמור
וב בכל התחייבויות אנו נחוכי כתב התחייבות זה על פי ינו כאמור לא תגרע באופן כלשהו מהתחייבויות

  , ביחד ולחוד עם הנציגים.כתב התחייבות זההנציגים על פי 

ידוע לנו שהמטרה היחידה והבלעדית שלשמה נמסר או )לפי הענין( יימסר לנו )אם יימסר לנו( המידע הסודי,  .2
ו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי, הינה הגשת הצעתנו במסגרת הליך ההזמנה ו/או ואשר לשמה אנ

(, "המטרה המותרת")לפי הענין( מתן השירותים על ידינו  מכוח הסכם ההתקשרות, אם וככל שנוכרז כזוכה )
ישרין ובין ואנו לא נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי לכל מטרה אחרת, זולת המטרה המותרת, בין במ

 בעקיפין.

למזמין על כל הפרה ו/או  בכתבלהודיע , אנו מתחייבים מהתחייבויותינו כאמור בכתב התחייבות זהבלי לגרוע  .2
חשש להפרה של חובת סודיות כאמור בכתב סודיות זה, מיד עם היוודע לנו על ההפרה ו/או החשש להפרה 

לחקור את הפרה, ידוע לנו באותו מועד ביחס לאותה  כאמור, ובכלל זה למסור למזמין כל מידע רלבנטי שיהיה
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ולידע את המזמין בכתב הנסיבות לקרות אירוע ההפרה, לתעד כל מידע ו/או ראיה שיימצאו בחקירה כאמור, 
, והכל בהקדם ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור, ככל שיתגלהבקשר עם בכל מידע נוסף שיתגלה לנו 

   י.האפשר

למסור להם מידע סודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין על פי דין, על ידי רשות מוסמכת, אם תופנה אלינו דרישה  .2
על כך מיד ובכתב, לפני מסירת כל מידע סודי כאמור. כמו כן אנו מתחייבים כי במקרה  או בעקיפין, נודיע לכם

כלשהו ודי שהות סבירה ומספקת להתגונן בפני דרישה כאמור, בטרם מסירת מידע סכם נותיר בידי כאמור
 .כאמור מוסמכת רשותלהנדרש 

 כללי

אתם תהיו זכאים לכל סעד משפטי שהוא כנגדנו, העומד לרשותכם על פי כל דין, במקרה של הפרת איזו מבין  .2
התחייבויותינו האמורות לעיל, בין אם על ידינו במישרין או בעקיפין ובין אם על ידי מי מטעמנו )ובכלל זה 

 ה, צו עשה וצו לאיסוף מידע, ואנו מתחייבים שלא להתנגד לצווים כאמור. הנציגים(, לרבות צו מניע

לא  גם אם הצעתנוהתחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה אינן מוגבלות בזמן, והן תעמודנה בתוקפן המלא  .2
סיום מתן תזכה במסגרת הליך ההזמנה, מכל סיבה שהיא, או )לפי הענין ואם נוכרז כזוכה( גם לאחר 

 .מכח הסכם ההתקשרות, מכל סיבה שהיאעל ידינו  יםהשירות

אנו מודעים לכך שכל מידע סודי נמסר ו/או יימסר לנו, בין היתר, בהסתמך על האישורים וההתחייבויות  .8
, כולו או סודי, וכי חשיפתוההרגישות הרבה בכל הקשור במידע  נול התחייבות זה, וידועההמפורטים בכתב 

 .לגרום לכם ו/או לגורמים הקשורים עמכם נזקים חמורים)בסבירות רבה( ולה על כלשהו לצד שלישי חלקו,

 
 

 על החתום:בזאת ולראיה באנו 

 
 _____________________                                 תאריך: ________

 המציע ה וחותמתחתימ                                          
 :המציעים בשם ם/מות החותם/ש

 שם _____________________ ת.ז. ____________________ 
  שם _____________________ ת.ז. ____________________
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 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים -" ה" נספח
 
 

 [המציע]נייר מכתבים של 
 

  לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי 

 ( 1תל אביב )קומה  2קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 נ,.ג.א

 

 הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד ענייניםהנדון: 

וכן )לפי העניין( מצהירים ח.פ. __________________אנו הח"מ: ________________________________, 
 דלקמן: כ, "(, באופן בלתי חוזרהמזמיןמתחייבים בזאת כלפי תאגיד השידור הישראלי )"

המשמעות זה, ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהיה אותה  בותהתחיי בכתבלכל המונחים המפורטים  .1
ומכירה של כרטיסים במסגרת אירועי אירוויזיון  ארגוןהצעות למתן שירותי  הציעהמיוחסת להם בהזמנה ל

 "(.ההזמנה" -)לעיל ולהלן  22/2018, אשר פורסמה על ידי המזמין במסגרת מכרז מס' 2019

כל פעילות ו/או התחייבות שלנו מתן השירותים נושא ההזמנה לבין ים בין מתקיים כל חשש לניגוד עניינ לא .2
ו/או מי מבעלי המקצוע שעימם בכוונתנו להתקשר בקשר עם  נוידנו ו/או מי מטעמ-ו/או של מי מהמועסקים על

זה  2"(, למעט כמפורט )אם מפורט( בסעיף עניינים ניגודמתן השירותים כאמור )לרבות אנשי המפתח( )"
 :(1)להלן

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

, לא להיקלע למצב של ניגוד עניינים ש יםמתחייב אנוה במסגרת הליך ההזמנה, אזי אם וככל שנוכרז כזוכ .2
 .נבצע, וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרותו שאנו/או נוספות עבודות אחרות לרבות בהתייחס ל

 ניגוד עניינים להיווצרעלול נוצר או כי  ,חששאפשרות או  , שאם וכאשר יתעוררו אצלנואתים בזמתחייב ואנ .2
מכוח הסכם  במהלך מתן השירותים -ככל שרלבנטי  -הצעתנו במסגרת הליך ההזמנה )ולרבות הגשת לאחר 

 ו שלאישורעד לקבלת מתן השירותים פסיק את נו למזמיןדווח על כך מיד בכתב נ אזי אנו, ההתקשרות(
עד  כי ידוע לנובכל מקרה, . כאמור( אישור יינתןוככל שאם ) לכך שאנו רשאים להמשיך לספקם המזמין

, , או )לפי העניין( לבטלההמזמין יהא רשאי להשעות את זכייתנו בהליך ההזמנה הסרת ניגוד העניינים כאמורל
 או )לפי הענין( לבטל את הסכם ההתקשרות שייחתם עמנו )אם וככל שייחתם(. 

. ידוע לנו כי אם )ככל שיוצע( למצב של ניגוד עניינים על ידי המציע לקבל כל פתרון שיוצע לנו אנו מתחייבים .2
אזי , שהמזמין יורה לנו לעשות כןעד ולא יאוחר מהמועד ללא כל סייג, ובמלואו,  לקבל כל פתרון כאמור,נסרב 

, או )לפי הענין( לבטל את , או )לפי העניין( לבטלהבהליך ההזמנה זכייתנו רשאי להשעות את יהא המזמין
 .הסכם ההתקשרות שייחתם עמנו )אם וככל שייחתם(

אם על פי שיקול , נורשאי לפסול את הצעת אהי המזמיןכי  הובהר לנולעיל,  2 -ו 2י לגרוע מהאמור בסעיפים בל .2
 לניגוד עניינים.  כלשהו חשש  , מתקיים לגבינוו הבלעדידעת

 

                                           ולראיה באנו בזאת על החתום ביום ___________:

_____________________ 
 המציעחתימת                                                

 מים בשם המציע:ם/ות החותם/שמוש
 

 שם _____________________ ת.ז. ____________________ 
  שם _____________________ ת.ז. ____________________

 

 .למסמך 2 סעיף במסגרת לכך המיועד במקום זאת לפרט עליו, ייניםענ ניגוד של לקיומו חשש מעלות המציע שלדעת נסיבות שיש ככל (1)
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 נוסח הסכם ההתקשרות -" ונספח "
 


