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 2018בר דצמ 25

 

 

 2019אירוויזיון הפקת אירועי למתן שירותי  2018/30מכרז פומבי 
 

 2הודעת הבהרה מס' 

 
תשובות  כנספח א'(, מצורפות להודעה זו "המכרז"במכרז שבנדון ) 131.בהתאם להוראות סעיף  .1

ועדת המכרזים לשאלות הבהרה, וכן תיקונים והבהרות למסמכי המכרז. לכל המונחים בהודעת 

 הבהרה זו תהיה הפרשנות בהתאם למסמכי המכרז.

 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,  .2

האמור בהודעת הבהרה זו לא משנה ו/או גורע והם גוברים על האמור במסמכי המכרז. יובהר, כי 

 מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 
במכרז, על המציע לחתום על הודעת הבהרה זו באמצעות מורשה  17בהתאם להוראת סעיף  .3

 חתימה מטעמו ולצרפה להצעתו. 

 
 

 
 

 בברכה,

 תאגיד השידור הישראלי –כאן 

 
 
 
 

 הריני לאשר את האמור בהודעת הבהרה זו, לרבות הסכמתי לכל השינויים. 
 

 
_________________ 

 חתימת המציע                       
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 מענה לשאלות הבהרה –נספח א' 
 

 
 

אזכור במסמכי  מס"ד
 המכרז

 התשובה השאלה

 הזמנה להציע הצעות
הזמנה להציע   .1

סעיף  – הצעות
 )ג(2.1.1

השאלה לא ברורה. אין בהזמנה  ?מה הכוונה בפסקה המודגשת
 )ג(. 2.1.1להציע הצעות סעיף 

הזמנה להציע   .2
 – הצעות

 2.1.5 סעיפים
  3.1-ו

מה השירותים הנוגעים ליורו 
 ?'וילג'? מה כולל אירוע יורו וילג

נמצאת היורו וילג' הפקת אירועי 
מבלי ית תל אביב. יעירבאחריות 

לגרוע מהאמור במסמכי המכרז 
והחוזה, הזוכה במכרז יהיה אחראי, 
ככל שיידרש ובהתאם להנחיית 
המזמין, בין היתר, להפיק שידורים, 

 הופעות וכיו"ב ממתחם היורו וילג'.
הזמנה להציע   .3

סעיף  – הצעות
2.1.18 

)בכתובת  EBU -חיפוש באתר ה 

www.ebu.ch" של )The 2019 

ESC Rules " אינו מספק שום
תוצאה. האם ניתן לצרף למכרז 
את הכללים או לחילופין לספק 

 קישור רלוונטי?

של  הרשמי באתרהכללים מפורסמים 
לתחרות האירווזיון  EBU -ה 

  :)בכתובת
https://eurovision.tv/about/rules.) 

 

הזמנה להציע   .4
סעיף  – הצעות

 )ג(4.1.3

רדים והוצאות לזוכה נדרשים מש
יקט. מדוע גבוהות לתפעול הפרו

לא נכללים משרדים אלה עבור 
 הזוכה בסעיף זה?

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז 
והסכם ההתקשרות, יובהר כי 
התשלום החודשי לזוכה כאמור 

בהזמנה כולל, בין היתר,  7.1.1בסעיף 
את העלויות של הזוכה בגין משרדים 

 שוטפות. התפעול הוהוצאות 
יובהר, כי בכוונת המזמין לאפשר 
לזוכה, בהתאם לשיקול דעתו של 

ייב את ומבלי שיהא בכך לח המזמין
, לעשות שימוש בחלק המזמין

מהמשרדים שהמזמין יקצה לזוכה 
 במטה האירוויזיון.

הזמנה להציע   .5
סעיף  – הצעות

4.6 

האם הכוונה כי הוצאות בגין 
ספקים עימם יחייב המזמין את 
הזוכה להתקשר, יחשבו להוצאות 

 1.3.6מוחרגות ע"פ האמור בסעיף 
 להסכם ההתקשרות?

מהאמור במסמכי המכרז מבלי לגרוע 
והסכם ההתקשרות, במקרה 
שהמזמין יחייב את הזוכה להתקשר 
עם ספק ספציפי )ובמקרה שכזה 
הזוכה יישא בעלות שכרו של הספק 
האמור(, עלות השכר של הספק 
הספציפי כאמור תיחשב כהוצאה 

 1.3.5ישירה, כהגדרתה בסעיף 
בחשבון  ובאתו ,בהסכם ההתקשרות

 לצורך חישוב עמלת השירותים
שהזוכה יהיה זכאי לקבל בהתאם 
 להוראות המכרז והסכם ההתקשרות.

https://eurovision.tv/about/rules
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הזמנה להציע   .6
סעיף  – הצעות

4.6 

בהתאם לאמור בסעיף, הזוכה 
במכרז יקבל על עצמו את 
האחריות ביחס לשירות 

תפקידים הבעלי ו מהספקים
או  והציוד שיסופק, גם אם הספק

ר ע"י המזמין בעל התפקיד נבח
אם הזוכה לא זכאי לתמורה  אףו

 בגין ההתקשרות עמם.
את נושא מבוקש להחריג 

מן האחריות על איכות התוצר 
מאחר שאין  )וההסכם( הסעיף

מסחרי בכך או  היגיון עסקי
שהזוכה יקבל על עצמו את 
האחריות, מבלי שיש לו סמכות 
או שליטה בהתקשרות ובבחירת 

 הספק

במסמכי המכרז. מבלי אין שינוי 
מהאמור במסמכי המכרז  לגרוע

, במקרה שספק והסכם ההתקשרות
ידי המזמין אינו מבצע את -שנבחר על

עבודתו ברמה המקצועית הנדרשת, 
מזמין מכלול סמכויות רשות האזי ל

פעולה רלוונטיות למצב שכזה, לרבות 
 החלפתו.

 

הזמנה להציע   .7
סעיף  –הצעות 

4.6 

האם  7.2ישנה הפנייה לס"ק 
 -, בהנחה שכן7.3הכוונה לס"ק 

האם במקרה של תשלום לבעל 
ספק אשר המזמין  \תפקיד

התקשר איתו ישירות דרך הזוכה 
 אין תשלום עמלת שירותים?

ההפניה היא לסעיף מובהר כי אכן, 
 בהזמנה להציע הצעות.  7.3

באשר להסדר החל על התקשרות 
מקצוע הישירה בין המזמין לבין בעלי 

 6.5ספציפיים, כהגדרתם בסעיף ה
ראו בין היתר  ות, רבהסכם ההתקש

 בהסכם ההתקשרות. 6.5סעיף את 
הזמנה להציע   .8

סעיף  – הצעות
7.1.2 

לאור מורכבות הפרויקט, 
ההשקעה הגדולה ומרכזיות רכיב 

חוסר העמלה בתמחור, ישנו 
וודאות משמעותי ביחס להיקף 
המחזור הכספי המזכה את הספק 
בעמלה בפועל. נבקש לדעת מה 
המחזור המינימאלי לגביו תשלום 
העמלה. כלומר, מה היקף 
ההוצאות הישירות )כהגדרתן 
במכרז( המינימאליות להן 
מתחייב המזמין ואשר מהן תיגזר 

 עמלתו של הספק הזוכה?

להתחייב אין באפשרותו של המזמין 
למחזור כספי מינימאלי לגביו הזוכה 
יהיה זכאי לקבל עמלה בהתאם 

עם זאת, להוראות המכרז והחוזה. 
ומבלי שיהא בכך כדי לחייב באופן 

פי -כלשהו את המזמין, הרי שעל
הערכות ראשוניות וכלליות עלות 

 40-ההפקה הכוללת מוערכת בכ
 לפחות ₪ מיליון 

הזמנה להציע   .9
סעיף  – הצעות

8.2 

תשומת הלב מופנית, בין היתר,  מה העילה להפסקת עבודה?
בהסכם  18.2להוראות סעיף 

ההתקשרות, שבו פורטו חלק 
  מהעילות להפסקת עבודה.

הזמנה להציע   .10
סעיף  – הצעות

8.2; 
, 4.3סעיפים 

 להסכם 18.3

מבוקש להבהיר כי במקרה של 
ביטול ההתקשרות )מכל סיבה 

יהיה זכאי לתמורה שהיא( הזוכה 
היחסית בגין שירותיו וכן להחזר 
הוצאות מלא בגין התחייבויות 
והוצאות ישירות )כהגדרתן 
במכרז( בקשר עם השירות, 
ובתנאי שהתחייבויות אלו לא 

 ניתנות לביטול.

תשומת הלב מופנית, בין היתר, 
 4.3להוראת הפסקה השנייה בסעיף 

במקרה כאמור,  בהסכם ההתקשרות.
הזוכה יהיה זכאי גם להחזר ההוצאות 

בהזמנה להציע  7.2)כהגדרתו בסעיף 
ביחס לתקופה שקדמה למועד הצעות( 

, וזאת בהתאם הפסקת ההתקשרות
להסכם  9.5ובכפיפות להוראות סעיף 

 ההתקשרות. 
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הזמנה להציע   .11
סעיף  – הצעות

9.4.1 

כדי לא לחשוף למתחרים במקרה 
את המחזורים של הליך עיון 

הכספיים, מבוקש לאשר לכתוב 
במחזור הכספי "גבוה מ..." ולא 

 את הסכום המדויק.

הבקשה נדחית. תשומת הלב מופנית, 
-ו 22.2.3בין היתר, להוראות סעיפים 

 בהזמנה להציע הצעות. 25.3

הזמנה להציע   .12
סעיף  – הצעות

9.5 

כותרת הסעיף הנה "ניסיון 
טלוויזיוניות". עם זאת, בהפקות 

בהתאם לנוסח הסעיף, לכאורה, 
גם קבלן משנה שהוא בעל ניידת 
שידור/קונטרול או מפעיל ניידת 
שידור שאין לו כל ניסיון בהפקות 
טלוויזיוניות עומד בתנאי  הנ"ל.  
מה תכלית הדרישה אל מול 
דרישות הביצוע של המכרז, 

 ובהתאם מה הניסיון הנדרש?

בהזמנה  9.5עיף בהתאם להוראת ס
להציע הצעות, מציע שהיה ספק 
ומפעיל של הקונטרול ו/או ניידת 
שידור והינו בעל הניסיון הנדרש 

, עומד בתנאי הסף 9.5שנקבע בסעיף 
 האמור. 

 

הזמנה להציע   .13
סעיף  – הצעות

9.5 ,22.2.2 

 בהפקות ניסיון בנושא
 טלוויזיוניות

: טלוויזיוניות בהפקות ניסיון
 1.1.2009 שבין התקופה במהלך

 להגשת האחרון למועד ועד
 שהיה או הפיק המציע, הצעות

 או/  ו הקונטרול של ומפעיל ספק
 10 הפחות לכל, השידור ניידת של

 חיים טלוויזיוניים שידורים
 צולמו אשר (חדשותיים שאינם)

 איש 300 לפחות של קהל מול אל
 פריים בשעות ושודרו באולפן

. (23:00 -ל 20:00 בין: היינו) טיים
 להציג ניתן האם היא שאלתנו
 שכללו טלוויזיוניות הפקות

 חיים טלוויזיוניים שידורים
 צולמו אשר (חדשותיים שאינם)

 איש 300 לפחות של קהל מול אל
 לא אך טיים פריים בשעות ושודרו
 תחת) פתוח בשטח אלא - באולפן

 ?(השמיים כיפת

 9.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
בהזמנה להציע הצעות, הפקה 
טלוויזיונית שצולמה בשטח פתוח 
)תחת כיפת השמיים( לא עומדת 
בדרישות תנאי הסף האמור, ולא ניתן 
להציגה לצורך הוכחת העמידה בתנאי 

 הסף. 
 

בהזמנה  9.5מובהר, כי לצורך סעיף 
ניתן להציג הפקה טלוויזיונית 

ור )ולא רק שצולמה באולם סג
באולפן(, ובלבד שהיא עומדת 

 בהזמנה. 9.5בדרישות שבסעיף 
 

הזמנה להציע   .14
סעיף  – הצעות

9.5 ,9.7.2 

( במכרז קובע 11)עמוד  9.5סעיף 
שהיה  אוכי המציע צריך להפיק 

ספק ומפעיל של קונטרול ו/או 
ניידת שידור. לעומת זאת סעיף 

( קובע כי אחראי 12)עמוד  9.7.2
שידורים הוא מי שמשמש כמפיק 
ראשי / מפיק אחראי של הפקות 

 ויזיה.וטל
השאלה האם כדי לעמוד בתנאי 
הסף צריך ניסיון של אדם ספציפי 
אשר הפיק בפועל )בהתאם לסעיף 

מוד בתנאי הסף ( או שכדי לע9.7.2
ה תמספיק ניסיון של חברה שהי

ספק ומפעיל של קונטרול ו/או 

הן  9.7.2-ו 9.5הדרישות בסעיפים 
מצטברות. יובהר, כי אין מניעה 

 9.72-ו 9.5שהניסיון הנדרש בסעיפים 
גורם, ובלבד שהוא  ידי אותו-יוצג על

 בעל הניסיון הנדרש כאמור.
 

בנוסף, להלן נוסח מתוקן של דרישות 
 בהזמנה: 9.7.2הניסיון שצוינו בסעיף 

 1.1.2014"במהלך התקופה שבין יום 
למועד האחרון להגשת הצעות, שימש 
כמפיק ראשי או מפיק אחראי או 
כאחראי על ההספקה וההפעלה של 
הקונטרול ו/או ניידת השידור של 

)חמש( הפקות טלוויזיונית  5לפחות 
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( 9.5ניידת שידור )בהתאם לסעיף 
והחברה אחר כך תעמיד אדם 

 שהוא איש אמונה לתפקיד.
 

)לא חדשותית(, ואשר היקפה הכספי 
של כל אחת מההפקות האמורות הינו 

ללא ₪, ה( מיליון )חמיש 5לפחות 
מע"מ. לפחות שתי הפקות מבין 
ההפקות האמורות לעיל היתה 

 בהשתתפות קהל בשידור חי.
 

הזמנה להציע   .15
סעיף  – הצעות

9.6 

האם ניתן  -הגורם המנוסה 
סיונו של מנכ"ל או ילהחשיב את נ

מניות של חברה איתה  בעל
כגורם המנוסה או  יתקשר המציע

 שיש להתקשר עימו באופן אישי?

ההתקשרות נדרשת באופן אישי מול 
מדובר הגורם המנוסה, בין אם 

שהינה בעלת הניסיון הנדרש חברה ב
שהינו בעל  גורם אחרדובר בובין אם מ

 .הניסיון כאמור
 
 

הזמנה להציע   .16
סעיף  – הצעות

פסקה  9.6
 אחרונה

האם הגורם המנוסה איתו חתם 
צריך   המציע הסכם שיתוף פעולה

 לצרף לדוגמא: תעודת התאגדות?

 כן.

הזמנה להציע   .17
סעיף  – הצעות

9.6.2 

האם ניתן להכיר בניסיון של 
חברות קשורות או חברות בנות 
בבעלות מלאה או חלקית או שמא 
ההכרה בניסיון גורם אחר תיעשה 

 9.6.2רק על פי ההוראה בסעיף 
 ג'(?-)א'

יובהר,  9.6מבלי לגרוע מהוראת סעיף 
כי המציע יהיה רשאי להסתמך רק על 

 9.6אחד הגורמים שצוינו בסעיף 
בהזמנה להציע הצעות. יובהר, 
למניעת ספק, כי אין הכרח שיתקיימו 
קשרי בעלות בין המציע לבין הגורם 

 המנוסה.
הזמנה להציע   .18

סעיף  – הצעות
9.7 

ל המציע הסעיף קובע כי ע
להעסיק ישירות או להחזיק 
בחוזה מתן שירותים מול איש 
מפתח. האם במקרה שישנו גורם 
מנוסה איתו המציע חתם על 
הסכם שיתוף פעולה ואיש 
המפתח מועסק על ידי הגורם 
המנוסה, אז איש המפתח יכול 
לחתום על נספח י' )כתב 
ההתחייבות( כאיש מפתח 
המועסק ע"י הגורם המנוסה, או 

צורך בהסכם התקשרות בין  שיש
איש המפתח מטעם הגורם 
המנוסה לבין המציע וזאת בנוסף 
להסכם שיתוף הפעולה עם הגורם 

 המנוסה?

ידי המציע -עלעסקת אנשי מפתח ה
ו/או התקשרות של המציע עמם 
בחוזה למתן שירותים צריכה להיות 

בין המציע לבין אנשי  במישרין
 . המפתח

הזמנה להציע   .19
סעיף  – הצעות

9.7.2 

האם מאחר שבסעיף זה לא צוין 
האם הסכום כולל מע"מ, יש 

מלש"ח( אינו  5להניח כי הסכום )
 כולל מע"מ?

 לעיל. 14ראו תשובה לשאלה מס' 

הזמנה להציע   .20
סעיף  – הצעות

9.7.2 

בסעיף זה צוין בהשתתפות קהל, 
אך לא צוינה כמות הקהל. האם 

איש, כפי שנדרש  2,000-הכוונה ל
 (?9.7.1הקודם ) בסעיף

)בדומה איש  300-יא לדרישה הלא. ה
 9.5בסעיף  להיקף הקהל הנדרש 

בהזמנה להציע הצעות העוסק 
  בהפקות טלוויזיוניות(.
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הזמנה להציע   .21
סעיף  – הצעות

9.7.2 

יותר מגורם אחד אצל המציע 
עומד בדרישות המפורטות 
ל"אחראי שידורים" עפ"י סעיף 

לאישורכם להציג את . נודה 9.7.2
שני אנשי המקצוע מטעמנו 
שעונים על הגדרת "אחראי 

  השידורים".

 הבקשה נדחית. 
 
 

הזמנה להציע   .22
סעיף  – הצעות

14.1 ,18.2 

)פרק ד'( מצוין כי  14.1בסעיף 
 .17:00שעת ההגשה היא 

מצוין כי יש להגיש את  18.2סעיף 
  9:00-15:00המכרז בין השעות 

 הנכונה? שעת ההגשה מהי

אין סתירה בין ההוראות. מובהר, כי 
המועד האחרון להגשת הצעות הינו 

 .17:00בשעה  27.12.2018יום 

הזמנה להציע   .23
סעיף  – הצעות
17.1.1 ,17.2.1 

ביקשתם לצרף  17.1.1בסעיף 
חתומה  העתק מלא של ההזמנה

נכתב שיש  17.2.1אבל בסעיף 
להגיש את כלל המסמכים כשהם 
חתומים על ידי המציע. האם 

כוללת גם את  17.2.1דרישת סעיף 
 ?17.1.1דרישת סעיף 

אכן, ראו הגדרת "מסמכי המכרז" 
 בהזמנה להציע הצעות. 2.1.23בסעיף 

הזמנה להציע   .24
סעיף  –הצעות 

4.6 

תפקידים כבר איזה ספקים ובעלי 
סגורים לעבודה? זה משפיע על 
ההיקף הכספי שעובר דרך 
המציע. האם אפשר לקבל נתונים 
של המחזור, שמות של ספקים 

 ובעלי תפקידים?

פרטיהם של הספקים עימם יתקשר 
המזמין )ככל שיתקשר( יימסרו 
לזוכה. באשר למחזור הכספי נא ראו 

 .לעיל 8מס' לשאלה תשובה 

הזמנה להציע   .25
סעיף  –הצעות 

7 

האם תתבצע הקבלה בין תנאי 
התשלום של המזמין לבין תנאי 
התשלום של המציע מול נותני 
השירות, על מנת למנוע חשיפה 

 תזרימית בסכומים גבוהים?

מתכונת ביצוע התשלומים ועיתויים 
הוסדרה במסמכי המכרז והסכם 

 9ראו, בין היתר, סעיף  .ההתקשרות
 בהסכם ההתקשרות.

הזמנה להציע   .26
סעיף  –הצעות 

7 

איך ניתן להציג למזמין עלות של 
איש טכני שהינו שכיר אצל 
המציע ושאינו מוציא חשבונית, 
לצורך  חישוב החזר ההוצאות 

 והעמלה של המציע?

מבלי לגרוע מהוראות המכרז והסכם 
וככל שמדובר בהוצאה ההתקשרות, 

רה, ניתן לעשות כן, בין היתר, ישי
  באמצעות הפקת חשבונית עצמית.

הזמנה להציע   .27
סעיף  –הצעות 

7 

האם כל התקשרות חייבת לעבור 
דרך המזמין? האם יש מינימום 
סכום שלא צריך לקבל אישור 
מראש מהמזמין? במידה ונדרש 
אישור מראש של המזמין, תוך 
כמה זמן המזמין צריך לתת 

 תשובה?

מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז 
אין הכרח שכל והסכם ההתקשרות, 

. המזמין באמצעותתבצע תהתקשרות 
בכל הנוגע לאישור המזמין להוצאות 
ו/או להתקשרויות ראו, בין היתר,  

 להסכם ההתקשרות.   2.2סעיף 
באשר ללוח הזמנים לקבלת אישור על 

 68סכומים ראו תשובה לשאלה מס' 
 להלן.

 
 

הזמנה להציע   .28
סעיף  –הצעות 

7 

אם המזמין יכול להתקשר עם 
בעלי התפקידים, והמציע לא 

לעמלה, מי אחראי משפטית זכאי 
תפעולית וכו' על בעלי אותם  /

תשומת הלב מופנית, בין היתר, לסעיף 
 6.5להזמנה להציע הצעות ולסעיף  7.3

 להסכם ההתקשרות. 
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תפקידים? מי מבטח אותם? מי 
 אחראי על החוזה מולם?

הזמנה להציע   .29
סעיף  –הצעות 

7 

האם יש סכום מינימום של 
נגזרת הוצאות ישירות מהם 

עמלת שירותים של המציע 
שאיננה נכללת בגדר החזר 
הוצאות בלבד, גם אם יגרעו 

 הוצאות בהמשך? -שירותים 

 לעיל. 8ראו תשובה לשאלה מס' 

הזמנה להציע   .30
סעיף  – הצעות

9 

במידה ולמציע יש מספר חברות 
תחת שליטתו, משמע קיימת 
ברשותו חברת אחזקות שתחתיה 

האם  –ישנן מספר חברות בת 
מקובל כי המציע יציע את עצמו 

 דרך חברת האחזקות שלו?
 

נדרש כי המציע עצמו )ולא חברה 
המצויה בשליטתו או באשכול 
החברות בו הוא פועל, כגון חברה בת, 
 חברה אם וכיו"ב( עומד בתנאי הסף. 

זאת, למעט תנאי הסף שנקבעו 
בהזמנה להציע  9.6-ו 9.5בסעיפים 

יע הצעות, שלגביהם רשאי המצ
להסתמך על ניסיון של "גורם 
מנוסה", ותנאי הסף שנקבע בסעיף 

בהזמנה, שבו נדרש להוכיח את  9.7
 ניסיונו של איש מפתח מטעם המציע. 

הזמנה להציע   .31
סעיף  – הצעות

9.7 

 סעיף)" ניסיון דרישות" בטבלאות
" המידה אמת" ובטבלאות (9.7

 (22 סעיף) איכותי לדירוג
 או/ו המציע של ניסיון לפרט ניתן
, מנוסה גורם) אחרים גורמים של

 ואילו (..אירועים אחראי
 התצהירים, ההצעה במסמכי

 שרק כך מנוסחים,  42-49' בעמ
 ניסיונו על להצהיר יכול" המציע"

 ?הגורמים יתר ולא

כנספח מצורפות טבלאות מעודכנות 
"1". 

הזמנה להציע   .32
סעיף  – הצעות

10.1 

לגבי סכום הערבות: לפי סעיף 
 200,000רשום שהסכום הוא  10.1

₪  234,000דהיינו בתוספת מע"מ 
, נוסח הערבות ואילו בנספח ט'

 בלבד. 200,000רשום 
מהו הסכום שצריך להיות רשום 

 בערבות?
 

סכום הערבות הבנקאית )ערבות 
 10פי סעיף -הקיום( הנדרשת על

 200,000בהזמנה להציע הצעות, הוא 
המציעים מתבקשים להגיש את . ₪

ערבות הקיום בדיוק לפי הנוסח 
 להזמנה. כנספח "ט"המצורף 

 
 :10.1להלן נוסח מתוקן של סעיף 

"על כל מציע לצרף להצעתו ערבות 
בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית 
ובלתי הדירה, לטובת המזמין בסך 

)מאתיים אלף( שקלים  200,000
חדשים,  כשהיא צמודה למדד, בנוסח 

נספח הערבות הבנקאית המהווה את 
להזמנה זו, וערוכה בהתאם  "ט"

 10.5עד )כולל(  10.2להוראות סעיפים 
להלן )"ערבות הקיום"(, וזאת 
להבטחת קיום הצעתו והתחייבויותיו 

 על פיה, בהתאם למסמכי ההזמנה."
הזמנה להציע   .33

סעיף  – הצעות
10.1 

 הערבות כי נרשם 10.1 בסעיף
 אלף( )מאתיים 200,000"  תהיה

 סמ בתוספת, חדשים שקלים

 לעיל. 32 מס' לשאלהראו תשובה 
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 הערבות בנוסח.... כדין מוסף ערך
". ט" כנספח המצורפת הבנקאית

 הערבות בנוסח ואילו
 ערבים אנו: " רשום" ט" בנספח

 סכום כל לתשלום... כלפיכם בזה
 200,000 של לסכום עד

 סכום" (שקלים אלף מאתיים(
 הצמדה הפרשי בתוספת") הקרן
 לנושא הזכר אין, קרי..." למדד
 הנוסח אפוא מהו. מ"המע

 הערבות סכום ומהו, המחייב
 ?המדויק

הזמנה להציע   .34
 – הצעות

 17 סעיפים

טופס ההצעה  –האם את נספח ג' 
הכללי המלא על ידינו יש לצרף 

 למעטפה א' או למעטפה ב'?

המציעים נדרשים לצרף את נספח ג' 
 )"טופס ההצעה הכללי"( למעטפה א'.

להציע הזמנה   .35
 – הצעות

-ו 17 סעיפים
9.6 

האם יש להמציא עותק מקורי של 
הסכם שיתוף הפעולה עם גורם 
המנוסה או ניתן העתק נאמן 

 למקור?

ככל שהמציע מסתמך על ניסיונו של 
 9.6"גורם מנוסה", כהגדרתו בסעיף 
, בין להזמנה, הוא נדרש לצרף להצעתו

הסכם שיתוף פעולה בין המציע  היתר,
ם המנוסה" בעותק מקור לבין ה"גור

ידי עו"ד -או בעותק המאושר על
 כנאמן למקור.

הזמנה להציע   .36
סעיף  – הצעות
18.1.5 

צריך להגיש את  18.1.5לפי סעיף 
ההצעה בקלסר. בכמה עותקים 

 יש להגיש את ההצעה?

יימחק,  להזמנה 18.1.5סעיף נוסח 
 :יתוקן בהתאם לאמור להלןו

)עותק  עותקים 3-ב"ההצעה תוגש 
העתקים. אין להגיש צילום  2-ומקור 

 צדדי( ."-דו
 

הזמנה להציע   .37
סעיף  – הצעות

8.2; 
 4.3סעיפים 

 18.2סיפא, 
להסכם 

 ההתקשרות

האם  -במקרה של סיום מוקדם
לזוכה ישולם החלק היחסי של 
עמלת השירותים בגין ההוצאות 
שהוציא וכן התשלום החודשי עד 

נבקש ליום סיום ההסכם? כמו כן 
להבהיר כי במקרה של סיום 
מוקדם יוחזרו לזוכה מלוא 
התשלומים שהוצאו על ידו 

 ואושרו ע"י המזמין מראש.

שימת הלב מופנית, בין היתר, לפסקה 
בהסכם  4.3השנייה בסעיף 

כמו כן, ראו תשובה ההתקשרות. 
 לעיל. 10לשאלה מס' 

הזמנה להציע   .38
סעיף  – הצעות
21.3.1 

האם ההצעה הנמוכה תקבע 
מתוך כל המציעים הכשירים, 
כלומר העומדים בתנאי הסף, גם 
אם לא עברו את שלב ב' )אם בשל 

נק' לפני הראיון  28 -אי הגעה ל 
 אחריו(? 42או 

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, 
רק השוואת הצעות המחיר, כאמור 

בהזמנה, תיערך רק בין  21.3.1בסעיף 
 ו את שלב ב'.ההצעות שיעבר

הזמנה להציע   .39
סעיף  – הצעות

21.4 

למיטב ידיעתנו, הסעיף אינו עומד 
בהלימה עם חוק חובת המכרזים 

 ותקנותיו. מבוקש לבטלו.

הבקשה נדחית. ראו, בין היתר, סעיף 
ה בתקנות חובת המכרזים, 17

 .1993-התשנ"ג
הזמנה להציע   .40

סעיף  – הצעות
; סעיף 22.2.2

9.5; 9.6; 9.7.2 

 10עלינו להציג מפרט של לפחות 
הפקות טלוויזיוניות שהן שידור 

איש.  300חי אל מול קהל של 
האם חובה שכל ההפקות הנ"ל 

להלן הבהרות להיבטיה השונים של 
 השאלה:

 9.5תנאי הסף שבסעיף לצורך  (א)
בהזמנה, נדרש כי הניסיון 
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יהיו בהפקתו הישירה של המציע 
או שניתן לשלב ברשימה  עצמו?

שנגיש גם הפקות שהופקו על 
אנשי מפתח נוספים  ידי 

שעובדים כיום בחברה של 
והפיקו בעצמם )עוד לפני  המציע

שעבדו בחברה של המציע( הפקות 
 טלוויזיוניות מהז'אנר הדרוש?

בהמשך  –הרחבת השאלה 
ואם חברו להם  9.6לפירוט בסעיף 

ויש לנו בעצם –שתי חברות יחדיו 
מציעים, האם מותר שתחת  2

אותם מציעים יהיו גורמים 
מנוסים שעובדים כרגע בחברות 

סים המציעות ולגורמים המנו
הללו יש את הניסיון הטלוויזיוני 

 הדרוש?
 

בהפקות טלוויזיוניות כאמור 
יהיה של  בהזמנה 9.5סעיף ב

 המציע או של "גורם מנוסה"
 9.6כהגדרתו בסעיף ) מטעמו

הוא  לבדו, שאחד מהם (בהזמנה
. 9.5בעל הניסיון הנדרש בסעיף 

המציע אינו רשאי לייחס לעצמו 
ניסיון של עובד של המציע שאינו 

 "הגורם המנוסה" מטעמו;
 

 9.7.2תנאי הסף שבסעיף לצורך  (ב)
המציע מעסיק בהזמנה, נדרש כי 

ישירות או התקשר בחוזה כאמור 
"אחראי עם  9.7בסעיף 

בעל  לבדושהינו שידורים", 
. 9.7.2ש בסעיף הניסיון הנדר

המציע אינו רשאי לייחס לעצמו 
ניסיון של עובד של המציע שאינו 

 "אחראי השידורים" מטעמו;
 

אמת המידה שבסעיף לצורך  (ג)
לא ניתן להציג להזמנה,  22.2.2

ניסיון של עובדים של המציע 
שאינם "אחראי השידורים" 
מטעם המציע )כהגדרתו בסעיף 

או "הגורם בהזמנה(  9.7.2
 המנוסה" מטעם המציע

בהזמנה(,  9.6)כהגדרתו בסעיף 
וניסיון של עובדים כאמור לא 

 .יזכה בניקוד
 

 ,לצורך אמת המידה האמורה
המציע רשאי להציג בטבלה 

בנספח ד' )"תצהיר  3שבסעיף 
לצורך מתן ניקוד האיכות"( 

-הפקות טלוויזיוניות שהופקו על
"אחראי  ו/אוידי המציע עצמו 

"הגורם  ו/אוהשידורים" האמור 
מעבר להפקות המנוסה" האמור, 

שהוצגו לצורך הוכחת עמידה 
בהזמנה,  9.5בתנאי הסף שבסעיף 
ה את המציע וכל הפקה כזו תזכ

בניקוד בהתאם לאמור בסעיף 
 בהזמנה.  22.2.2

 
"אחראי השידורים" ו/או  (ד)

"הגורם המנוסה" האמורים 
אישי רשאים להסתמך על ניסיון 

 שצברו במקומות עבודה קודמים. 
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הזמנה להציע   .41
סעיף  – הצעות
22.2.3 ;9.4.1 

אנא הבהירו לגבי אמת המידה 
האם עבודה של  – 22.2.3בסעיף 

הפצת וחלוקת עיתונים בצמתים 
יכולה להחשב לטובת המחזור 
הכספי הנדרש לקבלת ניקוד 

 איכות?

 22.2.3בהתאם לאמור בסעיף 
מחזור הכנסות של בהזמנה, מדובר ב"

המציע מהפקת אירועים ו/או 
 ".טלוויזיה

 
יף למניעת ספק, תנאי הסף שבסע

 יתוקן, כדלקמן: 9.4.1
בהתאם לדוחות  – מחזור הכנסות"

הכספיים השנתיים המאוחדים 
)הרלוונטיים( המבוקרים של המציע, 
בהתייחס לכל אחת משלוש שנות 

(, 2017-ו 2016, 2015הכספים )היינו: 
היה מחזור ההכנסות המשוקלל של 
המציע מהפקת אירועים ו/או 
טלוויזיה, בכל אחת משלוש השנים 

₪  20,000,000האמורות, לפחות 
 )עשרים מיליון( שקלים חדשים."

הזמנה להציע   .42
סעיף  – הצעות
22.2.3 

אנא הבהירו לגבי אמת המידה 
האם פעילות  – 22.2.3בסעיף 

הפצה ומכירת מוצרים עבור 
מפעל הפיס יכולה להחשב לטובת 
המחזור הכספי הנדרש לקבלת 

 ניקוד איכות?

 לעיל. 41מס' ראו תשובה לשאלה 

הזמנה להציע   .43
סעיף  – הצעות
22.2.3 

האם שווי המחזור הדרוש בסעיף 
ע יחיד( זה הוא של אדם יחיד )מצי

או במקרה וחברו להם יחדיו שני 
מציעים אזי שווי המחזור הוא של 

 שניהם יחדיו?

 לא ניתן להגיש הצעה משותפת. 
 
 
 

הזמנה להציע   .44
סעיף  – הצעות
22.2.4 

מה ההגדרה המדויקת 
מבחינתכם של ספקים טכניים? 
האם מדובר על ציודים וברזלים? 
או שמא הכוונה היא לכוח אדם 

 שמגיע מחול? 
 

 22.2.4לצורך אמת המידה שבסעיף 
ניתן להציג, בין היתר, התקשרות עם 
ספק מחו"ל )אין הכרח שכוח האדם 

  הגיע מחו"ל(.

הזמנה להציע   .45
סעיף  – הצעות
24.2.2 

סעיפי הביטוח עליהם אחראי 
 המציע, את מי מבטחים?

שימת הלב  כמפורט במסמכי המכרז.
בהסכם  15מופנית, בין היתר, לסעיף 

 ההתקשרות.
 מפרט השירותים –נספח ב' 

מפרט   .46
 השירותים 

לזוכה עשרות עובדים אשר 
נדרשים להם משרדים לצורך 

יקט. נבקש להקצות ניהול הפרו
נספח ב' משרדים לטובת לזוכה ב

 .יקטתפעול הפרו

 לעיל. 4מס' לשאלה ראה תשובה 

מפרט   .47
 השירותים 

אם המזמין סגר עם חברת 
התפאורה / נותן שירותים אחר 
על ביצוע העבודה, מי אחראי על 

העבודה, לו"ז בחינת איכות 
וביצוע העבודה והאם תשולם 

 עמלה עבור הפיקוח על הביצוע?

שימת הלב מופנית, בין היתר, לסעיף 
בהסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע  6.5

מהאמור במסמכי המכרז ובהסכם 
ההתקשרות, הספק )המציע הזוכה( 
יהיה האחראי הכולל והבלעדי ביחס 
לשירותים ו/או לציוד שיסופקו 

 שרות. במסגרת ההתק
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באשר לתשלום העמלה, מופנית שימת 
בהסכם  9.1.2הלב, בין היתר, לסעיף 

ההתקשרות, וכן להגדרות שבסעיפים 
 בהסכם ההתקשרות. 1.3.6-ו 1.3.5

מפרט   .48
 השירותים 

נבקש לדעת אילו שירותים 
ישולמו ישירות ע"י המזמין ומה 
תקציבם הכולל וכן אילו 
שירותים ייסגרו בין ספק 

מזמין באופן ישיר השירותים ל
 וישולמו ע"י הזוכה.  

מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז 
 והסכם ההתקשרות, יצוין:

בין השירותים שלגביהם המזמין  (א)
התקשר/יתקשר ישירות עם 
ספקים )והתשלום יבוצע ישירות 
לא באמצעות הזוכה( ניתן לציין, 
בשלב זה, את שירותי התפאורה, 

 הטכני.שירותי התאורה והציוד 
אין באמור כדי למצות את 

 ההתקשרויות האמורות.
 

בין השירותים שלגביהם בכוונת  (ב)
המזמין להתקשר ישירות עם 
ספקים, והתשלום יבוצע 
באמצעות הזוכה, ניתן לציין 

אין באמור תפקדי הפקה שונים, 
כדי לחייב באופן כלשהו את 
המזמין, או כדי למצות את 

 ההתקשרויות האמורות.
 

ציב נא ראו תשובה באשר לתק (ג)
 לעיל. 8לשאלה מס' 

נבקש לקבל מפרט טכני, לרבות    .49
מפרט כ"א טכני לניידות, מה 
רמת המפרטים ומתי הם יועברו 

 לזוכה?

טכניים יועברו לזוכה המפרטים ה
לאחר החתימה על הסכם  במכרז

 . ההתקשרות

מפרט   .50
 –השירותים 

 3.1סעיף 

מה היקף השירותים הנוגעים 
 בארץ )לינה, אש"ל(?לשהות 

בהתאם לדרישת המזמין, כפי שתהא 
 . מעת לעת ולפי הצורך

 

 לוח הזמנים הכללי – 1נספח ב
לוח הזמנים   .51

 כללי
לאור לוחות הזמנים ולוח הזמנים 
הכללי שצורף למכרז, נבקש לדעת 
האם יש תאריך מתוכנן לראיון? 
במקרה שאין תשובה בשלב זה, 
אבקש להודיע על מועד הראיון 
לפחות מספר ימים לפני קיומו 
מאחר שחלק מהצוות המיועד 

 .אינו נמצא בישראל
 

מבלי שיהא בכך כדי לחייב את 
פי ההערכה מועד -המזמין יצוין, כי על

מהלך הראיון עתיד להתקיים ב
של חודש ינואר השבועיים הראשונים 

 . ייתכן שינוי במועד האמור.2019
 

 תצהיר לצורך מתן ניקוד האיכות –נספח ד 
תצהיר לצורך   .52

מתן ניקוד 
 האיכות

המציע מטעמנו הפיק בימי חייו 
כמות גדולה של הפקות בארץ, 

ל. בחלק מההפקות "ל ומחו"בחו
היה מפיק שותף ואחראי ובחלק 

האם  –היה מפיק שותף ובפועל 
מבחינת המכרז גם היותו מפיק 
שותף אחראי בלבד מקנה לו 
נקודות זכות? או שיש חובה 
 להיות מפיק בפועל בכל ההפקות?

ו/או  מניעה להציג ניסיון שהמציעאין 
אנשי המפתח או /הגורם המנוסה ו

צברו באופן אישי במסגרת הפקה 
 משותפת עם גורמים אחרים.
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תצהיר לצורך   .53

מתן ניקוד 
 –האיכות 

 4סעיף 

כמה שנות ניסיון דרושות למילוי 
 הטבלה?

בהתאם לשנות הניסיון המצוינות 
בהזמנה,  22.2.2-ו 22.2.1בסעיפים 

בהזמנה  22.2.4אליהן מפנה סעיף 
נים שקדמו למועד האחרון )שבע הש

  להגשת הצעות(.
 בדבר העדר ניגוד עניינים נוסח הצהרה –נספח ז 

תצהיר בדבר   .54
העדר ניגוד 

 עניינים

המכרז קובע את האיסור והצורך 
בהצהרה בדבר הימנעות המציע 
מהמצאות בניגוד עניינים, אבל 
אין התייחסות לגבי הימצאות 

 המכרז.בניגוד עניינים בהליכי 
בהתאם למיטב ידיעתנו, בתקופה 
האחרונה גויסו לתאגיד השידור 
הציבורי אנשי מקצוע מתחום 

ת הטלוויזיה שישמשו וקפה
כגורמים מקצועיים / יועצים / 
חברי ועדות / וכיו"ב במסגרת 
הליך המכרז. אנשי מקצוע אלה 
היו מועסקים עד לא מזמן אצל 
מציע/ים אשר ככל הנראה 

צעה במכרז מתכוון להגיש ה
כמציע או לשמש כגורם מנוסה 

 .מטעם המציע
מצב שכזה מעלה חשש חמור 
לניגוד עניינים, דליפת מידע ומתן 
יתרון בלתי הוגן לאותו מציע )או 
מציעים( אשר אותם גורמים 
מקצועיים עבדו אצלו עד 
לאחרונה )מאחר שההעסקה 
לטובת הארוויזיון היא העסקה 
 זמנית, כנראה גם ישובו לעבוד

 אצלו לאחר מכן(.
נבקש את התייחסותכם כיצד 
ניגוד העניינים החמור הנ"ל נפתר 

 .במסגרת הליכי המכרז

מציע פוטנציאלי הסבור כי מתקיים 
ניגוד עניינים בקשר עם יועץ ספציפי 
של המזמין, מחויב להעלות את 
טענותיו לפני המועד האחרון להגשת 
הצעות תוך מתן פרטים לגבי ניגוד 
העניינים המתקיים לטענתו בנסיבות 

 העניין.
 

יובהר, כי העסקת יועץ שבעבר הועסק 
ידי אחד המציעים אינה יוצרת -על

בהכרח ניגוד עניינים, וכל מקרה 
 ייבחן לגופו.

 
, כי יועצי המזמין יובהר למניעת ספק

בקשר לאירועי האירוויזיון אינם 
מייעצים לגורם אחר כלשהו בקשר 

זיון, וחל עליהם לאירועי האירווי
איסור לשמש כיועצים לגורם אחר 
בקשר לאירועי האירוויזיון. בנוסף, 
על כלל עובדי ועובדות המזמין חל 
איסור להעביר מידע בקשר לדיונים 
פנימיים המתקיימים במזמין בקשר 
לפרויקטים של המזמין בכלל, ובקשר 

 לאירועי האירוויזיון בפרט. 
 
 

 נוסח הסכם התקשרות –נספח ח 
הסכם   .55

 –התקשרות 
 1.3.5סעיף 

סעיף הגדרת ההוצאה הישירה 
מחריג את עובדי נותן השירותים. 

משימות ברור כי לצורך ביצוע 
המכרז יצטרך המזמין להעסיק 
כמות גדולה של אנשים לתקופות 
משתנות. ייתכן כי עובדים 
קבועים של הזוכה יגויסו לטובת 
פרויקט האירוויזיון באופן בלעדי 
ועל כן נבקש להבין מהי ההגדרה 
המדויקת של "שכר עובדים" ומי 
העובדים אשר שכרם לא יוכר 
כהוצאות ישירות. האם משמעות 

גדרה כי חובה על נותן הה

אין שינוי בהגדרת "ההוצאות 
הישירות". מבלי לגרוע בהוראות 
מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, 
הספק נדרש לקבל מראש ובכתב את 
אישורו של המזמין ביחס להוצאות 
ישירות, לרבות ביחס לכל אחד מבעלי 

שעימם הספק יתקשר לצורך  המקצוע
 2.2מתן השירותים, כאמור בסעיף 

 בהסכם ההתקשרות.
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השירותים להעסיק את העובדים 
  בפרויקט כפרילנסרים בלבד? 

הסכם   .56
 –התקשרות 

 1.3.5סעיף 

דים והוצאות לזוכה נדרשים משר
קט. מדוע גבוהות לתפעול הפרוי

הוצאות הזוכה בקשר להענקת 
שכר דירה  השירותים כגון:

קט, למשרדים הקשורים לפרוי
ארנונה, הוצאות משרדיות, 
מחשוב, ביטוח, מזכירות, 
הוצאות משפטיות והוצאות רו"ח 

 אינן נכללות בהוצאות הישירות?

 אין שינוי במסמכי המכרז.
 
 
 

הסכם   .57
 –התקשרות 

 1.3.5סעיף 

בסעיף מפורטות ההוצאות אך 
ללא מע"מ. מאחר  ין כי הכלמצו

והזוכה משלם את המע"מ, מדוע 
ההוצאות המוחזרות לזוכה הינן 
ללא מע"מ ונבקש להוסיף הבהרה 
כי ההחזרים עבור ההוצאות 

 הישירות כוללים המע"מ.

 יענה בהמשך 

הסכם   .58
 –התקשרות 

, 2.2.1סעיף 
18.2.2 

האם ניתן להציג את התקציב 
הכולל להפקת האירוע בפני 
המציעים? אמנם המציעים אינם 
נדרשים להציג תקציב, אך 
נדרשים לעמוד בתקציב שייקבע 

 18.2.2, 2.2.1)לדוגמא, סעיפים 
להסכם ההתקשרות( וקבלת 
תקציב )גם אם כללי ביותר( 
יאפשר למציעים להעריך את 
ההיתכנות ליכולת לבצע את 

 עליהם.  המוטל
שאלה נוספת באותו נושא: היות 

סביר שלצורך הגדרת התקציב ש
הכולל תוקצבו גם הסעיפים 
השונים המפורטים בנספח ב, 

 האם ניתן לחשוף גם אותם?
 

  לעיל. 8לשאלה מס' ראו תשובה 

הסכם   .59
 –התקשרות 

 2.2.1סעיף 

מה הכוונה במילים "על חשבונו"? 
האם הוצאות המזמין הכרוכות 
בשלב התכנון )יועצים בתחומים 
שונים, בעלי מקצוע, תכניות( אינן 
נחשבות להוצאות ישירות, 

 ?1.3.5כהגדרתן בסעיף 

מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז 
והסכם ההתקשרות, יובהר כי 
המילים "על חשבונו" משמען שהזוכה 

זכאי לקבל תשלום נוסף בגין לא יהיה 
הכנת תכנית הביצוע המפורטת 

בהסכם  2.2.1)כהגדרתה בסעיף 
והעלויות וההוצאות  ההתקשרות(

 החזר ההוצאות. לגבי הכרוכות בכך
הוצאות שולם( בגין ילזוכה )אם 

בקשר לשלב  ישירות של הזוכה
ההסדרים הקבועים התכנון יחולו 

 בהסכם ההתקשרות.
 

הסכם   .60
 –התקשרות 

 2.2.2סעיף 

ן בסיפא של הפסקה השנייה מצוי
"כמו כן, המזמין יהא רשאי 
לדרוש מנותן השירותים, בכל עת, 
להעביר לאישורו )של המזמין( כל 

 וראות המכרז.אין שינוי בה
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חשבונית לתשלום שתוגש על ידי 
מי מבעלי המקצוע בקשר עם 

 וזאת עובר לתשלוםהשירותים, 
התמורה בגינה לאותו בעל מקצוע 
על ידי נותן השירותים וכתנאי 
לתשלומה". מה כוונת הסעיף? 
מה הכוונה ב"עובר לתשלום"? 
אם הזוכה נדרש לשלם לספק ואז 
להעביר את החשבונית לאישור 

נדרש מהזוכה לממן את המזמין, 
הוצאות הפרויקט מכיסו עד 

  ים. יונטולקבלת ההחזרים הרל
הסכם   .61

 –התקשרות 
 2.4.2סעיף 

כיצד יכול נותן שירותים להצהיר 
כי הוא "מחזיק בכל עת בציוד 
ובאמצעים ובכ"א הנדרש לשם 
מתן השירותים ע"פ מסמכי 
המכרז", כשאין הגדרת שירותים 

יקת והיא ניתנת לשינוי בכל מדו
 עת? מה הכוונה במושג "מחזיק"?

ר, לנספח שימת הלב מופנית, בין הית
 מפרט השירותים.  –ב' להזמנה 

מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז 
והסכם ההתקשרות, נדרש, בין היתר, 

צורך מתן השירותים יעמדו כי ל
רשות נותן השירותים כל הציוד, ל

 .הנדרשיםהאמצעים וכוח האדם 
הסכם   .62

 –התקשרות 
 3.2סעיף 

הצהרה על יכולת נותן השירותים 
 .2.4.2לגבי סעיף ראה האמור  -

 לעיל. 61מס' לשאלה תשובה  ורא

הסכם   .63
 –התקשרות 

 3.3סעיף 

אם המזמין יוסיף שירותים 
למפרט השירותים, מדוע לא 
תתווסף לזוכה תמורה כספית 

 בגין כך?

שימת הלב מופנית, בין היתר, לכך 
בהסכם ההתקשרות  3.3שבסעיף 

צוין, בין היתר, "וכי לא יהא בעדכון 
כאמור  כשלעצמומפרט השירותים 

לעיל". יובהר, למניעת ספק, כי על 
ו/או החזר הוצאות תשלום תמורה 

לנותן השירותים בגין הוספת 
שירותים יחולו הוראות הסכם 

 ההתקשרות. 
הסכם   .64

 –התקשרות 
 3.5סעיף 

אם נותן השירותים לא יודע מהם 
השירותים ולא יודע מהם 
האישורים הנדרשים, כיצד ניתן 
להתחייב מראש כי יש לו אותם? 
נותן השירותים יכול להתחייב 
להשיג את מלוא האישורים 

ותים הנדרשים בהתאם לשיר
 מהם.

 3.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
נותן יובהר כי בהסכם ההתקשרות, 

בין בעצמו  – השירותים נדרש להחזיק
ובין באמצעות צד שלישי )ככל 

-שמדובר בשירות המסופק בפועל על
באישורים,  – ידי אותו צד שלישי(

היתרים, רישיונות והסמכות 
ו/או  הנדרשים )ככל שנדרשים

 ( לצורך אספקת השירותים. יידרשו
הסכם   .65

 –התקשרות 
 3.7, 3.6סעיף 

לא  EBUלאחר חיפוש באתר 
נמצאה כל תוצאה בקשר לכללי 
האירוויזיון ומסמכים ופרסומים 
פומביים בקשר עם הארגון. נבקש 

 לקבל הפנייה למסמכים אלה.

 לעיל. 3לשאלה מס' ראו תשובה 

הסכם   .66
 –התקשרות 

 6.6סעיף 

על פי ניסוח הסעיף אנו צריכים 
לשלם לספקים בתנאי תשלום של 

, עם זאת על פי סעיף 30שוטף + 
אחר בחוזה הובן על ידינו כי 
אנחנו נקבל את הכסף מהתאגיד 

 לעיל. 60מס' לשאלה תשובה  ורא
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 45תנאי תשלום של שוטף + ב
 5)נגיש דוח הוצאות עד הלפחות 

לכל חודש עוקב מעבר על דוח 
 7ההוצאות ואישורו ייקח לפחות 

על פי מה שרשמתם(  –ימים 
ולפיכך למדנו כי נוצר פער של 
שבועיים לפחות בין קבלת הכסף 

ם הכסף לנותני למציעים ותשלו
  –השירותים 

 האם הבנו נכון? .א
האם הכוונה היא  .ב

שאנחנו נממן את פער 
הימים? הרי מדובר על 

 מיליוני שקלים.
הסכם   .67

 –התקשרות 
 8סעיף 

במקרה של הפסקת  האם 
התקשרות מצד המזמין או 
האירוע מתבטל, נדחה מכוח 

יחסי של עליון, מה יהיה תשלום 
השכר החודשי החזר הוצאות 
ישירות אשר בוצעו בפועל 
והעמלה? ומה לגבי התקשרויות 

 עתידיות מאושרות?
 

אין שינוי בהוראות המכרז. שימת 
הלב מופנית, בין היתר, לפסקה 

בהסכם  4.3השנייה בסעיף 
 ההתקשרות.

 

הסכם   .68
 –התקשרות 

  9.4.4סעיף 

בהתאם לאמור בסעיפים אלו, 
הקובע ממנו יספר מניין המועד 

הימים עד למועד התשלום הוא 
 "מועד אישור חשבון ההוצאות".

להוסיף כי אישור חשבון  יש
ימי  10ההוצאות יתבצע תוך 

או זמן סביר  עבודה מיום הגשתו
שאותו נבקש שתציינו 

. אחרת סעיף זה ריק בתשובתכם
 מתוכן.

הבקשה מתקבלת באופן חלקי: 
בדיקת אישור חשבון ההוצאות 
תושלם בתוך פרק זמן סביר, ובהקדם 

 האפשרי בנסיבות. 

הסכם   .69
 –התקשרות 

 9.5.2סעיף 

באם קיים בחודש רלוונטי בעיה 
עם חשבונית כזאת או אחרת, 
האם המזמין רשאי לעכב את 
תשלומן של כל החשבוניות 
 בחודש זה או שרק חשבונית עליה
 נדרשת הבהרה תעוכב לתשלום?

בהסכם ההתקשרות עוסק  9.5.2סעיף 
באישור חשבון ההוצאות בכללותו, 
ובהקשר זה מוקנות למזמין 

 הסמכויות הקבועות בסעיף האמור.

הסכם   .70
 –התקשרות 

 9.5.4סעיף 

באם המזמין ישלם עבור 
החשבוניות שאושרו בחודש 

" 30רלוונטי בתנאי "שוטף +
ממועד אישור החשבוניות, יווצר 
מצב בו הזוכה יממן את הוצאות 
המזמין שכן הוא נדרש ע"פ תנאי 
המכרז לשלם לספקים בתנאי 

ימים אך מקבל את  30שוטף+
ימים  30ההחזר בתנאי שוטף+

מיום אישור המזמין את 
ות, אשר תוגשנה בסיום החשבוני

 שינוי במסמכי המכרז.אין 
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כל חודש ויידרשו מס' ימים 
 לבדיקתן.

הסכם   .71
 –התקשרות 

, 10.2סעיף 
10.5 

הסעיפים סותרים זה את זה. 
האם ניתן שהערבות תשוחרר 
במעמד קבלת תעודת ההשלמה 
או שהמזמין יחזיק בה חודשים 

 נוספים?

 10.5להלן נוסח מתוקן של סעיף 
 התקשרות:בהסכם ה

"ערבות הביצוע תוחזר על ידי המזמין 
)שישים(  60לנותן השירותים בתוך 

ימים ממועד השלמת העבודות וקבלת 
 תעודת ההשלמה.

הסכם   .72
 –התקשרות 

 16.1סעיף 

בסיפא של הסעיף, האם ניתן 
למחוק את "ע"פ מסמכי 
ההסכם" ולהשאיר "לפי כל דין" 
 הן באחריות והן זכויות המזמין?

 שינוי במסמכי המכרז.אין 

הסכם   .73
–התקשרות 

לנספח  1סעיף 
 ה

בהתאם לדרישות המכרז, יש 
להוסיף בתחומי עיסוקו של 

 המציע "ו/או הפקת אירועים".

 השאלה אינה ברורה.

 כתב התחייבות הגורם המנוסה/אנשי המפתח –נספח י 
נוסח לחתימת   .74

 הגורם המנוסה
הנספח שבעמוד זה הנו הצהרה 

הגורם המנוסה, אולם בתוכן של 
התצהיר ההתייחסות בחלק 
מהמקומות היא למציע 

והמקום  1)הסוגריים בסעיף 
  לחתימת המציע(.

ככל שכוונת המזמין אחרת, יש 
 להבהיר זאת.

מובהר, כי מי שנדרש לחתום על 
הנוסח לחתימת "הגורם המנוסה" 
הוא הגורם המנוסה )ולא המציע(. אם 
הגורם המנוסה הוא בעל 
שליטה/מנכ"ל של המציע, אזי הוא 

את שם  1נדרש להשלים בסעיף 
 המציע. 

 כללי
האם הזוכה צריך לטפל בהוצאת    .75

אישורי עבודה לצוותים 
 ולמשלחות?

מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז 
והסכם ההתקשרות, הטיפול הכרוך 
בצוותים מטעם הזוכה מצוי 

 באחריותו המלאה והבלעדית. 
מובהר, כי הזוכה לא נדרש לטפל 

 בהוצאת אישורי עבודה למשלחות.
 

בהמשך למכרז שבנדון בנושא    .76
הצעה למתן שירותי הפקת 

 ,2019אירועי אירוויזיון 
את הנספחים ג', ד', נבקש לקבל 

ה' בקובץ וורד ע"מ להגיש זאת 
 בצורה מודפסת ומסודרת.

 

פרסום הודעת הבהרה זו, ל בסמוך
-יועלו לאתר המזמין נספחים ג', ד' ו

, בנוסחם המעודכן ה' בפורמט וורד
  .להודעה זו "1כנספח "המצורף 

 


