
 

                                                                     

 

 2019ינואר  09

 ' שבט תשע"טג

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 מאגר טכנאי רדיו לרשת ב' 2019/1מכרז הנדון: 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 

תאגיד השידור הישראלי )להלן: "התאגיד"(, מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע 

 למכרז שבנדון:

 : 1שאלה מספר 

 "התמורה": 8בחון מחדש שני נושאים בסעיף אבקש ל

כמקובל, שעות לילה שהינם בשבת/חג תעריף  -( בשבת וחג 06:00 - 22:00תעריף שעות לילה ) .1

עבור  150% -עבור מרכיב הלילה ו 125%ש"ח לשעה וזאת עפ"י חישוב  112.5השעתי יעמוד על 

 לשעה כמובן(.ש"ח  60מרכיב השבת. )עפ"י בסיס של 

ביום ראשון/למחרת החג.  06:00ביום שישי/ערב חג, ועד  16:00שעות שבת/חג יחושבו החל מ  .2

 ש."כלומר כולל ליל מוצ

התעריפים הנ"ל מקובלים באופן כללי כשכר הוגן בשוק והוכרו ע"י התאגיד בעבר, לדעתי הם גם 

 ון.מקבילים לתמורה היחסית של עובדים שכירים, אנא שיקולכם בעדכ

 : 1תשובה מספר 

 מכרז.למסמכי ה 13תעריף לשעת עבודה בלילה בשבת או חג כפי שפורטו בסעיף  .1

 . לגבי הגדרת השבת "מכניסת שבת עד צאת שבת" .2

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     

 

 : 2שאלה מספר 

לאחר שעברתי על מסמכי המכרז, אשמח לדעת האם ניתן לבצע את ההתקשרות באמצעות אישורים 

, או שמה מחייב שאהיה אישור בדמות שכר אמנים/סופרים -"ניקוי מס במקור" ממס הכנסה על 

  מוגדר עוסק שמוציא קבלות?

הכנסה קובעים נתתי שירות למקומות שונים בעבר באמצעות הטופס של שכר הסופרים, שם מס 

  את שיעור המס שיש לנקות, ולא הייתה בעיה.

 : 2תשובה מספר 

 אין מניעה להגיש אישור בדמות שכר אמנים/סופרים. 

 

 : 3שאלה מספר 

 במידה ואני חברה בע"מ, האם עלי להגיש גם תעודת עוסק מורשה? 

 כרון נייד בנוסף ולצרף למעטפה? יהאם את כל החומר הכתוב, עלי להעלות על ז

 : 3תשובה מספר 

 .חברות בע"מ אינן חייבות לצרף תעודת עוסק מורשה

 ניתן להגיש ההצעה ע"ג זיכרון נייד, אך לא חייב. 

 

 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד ההבהרות והתיקונים  .2

 מהמכרז.

השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד  .3

ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד 

 במסגרת המכרז.

ידו -סמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום עלהמציע יצרף להצעתו למכרז מ .4

 בכל עמוד.

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


