
  ציוד לאספקת 15/2019' מס פומבי מכרז
 הישראלי השידור תאגיד עבור משומש מקצועי צילום

 
מזמין בזאת מציעים להגיש הצעה  "(התאגיד" - תאגיד השידור הישראלי )להלן גם .1

 -)להלן כמפורט להלן  תאגידה עבור משומש מקצועי צילום ציוד לאספקת
 :(" בהתאמההציוד המשומשו" "השירותים"

1.1 BROADCAST CAMERA - CCD 2\3 – TRIAX CONNECTOR - HD 1080I 

1.2 INTEGRATED CAMERA CONTROL UNIT (CCU) 

1.3 INTEGRATED REMOTE-CONTROL PANEL (RCP) 

1.4 COMPATIBLE VIEW FINDER’S 

1.5 COMPATIBLE LENSES 

1.6 COMPATIBLE SERVO KITS 

 שנים. 3לא יעלה על  גיל הציוד המשומש .2

 
יחידות מכל פריט  5עים שיש בידיהם כמות של לפחות רשאים להגיש הצעה רק מצי .3

 לעיל. 1בסעיף 

 
מוזמן להציע הצעה כאמור הציוד המשומש המפורט לעיל  כלמציע שיש בידיו  .4

 במכרז זה. 

 
ידי התאגיד -תקינות הציוד המשומש והתאמתו לצרכי התאגיד תיבדק על .5

הנה לפי שיקול דעתו המוחלט  וההחלטה האם לרכוש את הציוד המשומש ו
 לא תהיה כל טענה כלפי התאגיד בעניין זה. יםולמציע והבלעדי של התאגיד

 
שירותים הכלשהי של התאגיד להזמנת  כדי להוות התחייבות במכרז זה אין באמור .6

  במכרז. מהזוכה בכמות כלשהי ו/או בכלל

 
בדרישות התאגיד  תהעומד לעיל 1לסך כל הרכיבים בסעיף ההצעה הזולה ביותר  .7

אלא אם כן יתקיימו  במכרז תהיה ההצעה הזוכהלעיל,  5 בהתאם לאמור בסעיף
  .בהנסיבות מיוחדות שלא לבחור 

 
כמות פריטים גדולה יותר מהכמות שיש רכישת במידה והתאגיד יהיה מעוניין ב .8

רשאי התאגיד להכריז על זוכה בידי הזוכה במכרז לספק כפי שציין בהצעתו, יהא 
 .נוסף במכרז ממנו ירכוש את הציוד המשומש בכמות נוספת

 
לאחר . מטעם התאגידהזמנת הציוד המשומש מהזוכה תהיה בדרך של הזמנת רכש  .9

 .לתאגיד חשבונית בגין התמורה הזוכהיגיש אספקת כל הזמנה של התאגיד כאמור 
בוצע התשלום כנגד חשבון כאמור, ידי התאגיד, י-לאחר אישור דרישת התשלום על

ידי נציג התאגיד. אישור -ימים מיום אישור החשבון על 30בתנאי שוטף + 
ימים מיום הגשתה. מובהר, כי  14ידי נציג התאגיד יעשה בתוך -החשבונית על

במניין ימים אלה לא יבואו בחשבון הימים בהם ידרוש התאגיד תיקון החשבונית 
  כאמור לעיל.
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 :זמנים למכרזהלוח להלן  .10
 

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 בצהריים 12:00בשעה  30.4.19יום שלישי 

 
 בצהריים 12:00בשעה  12.5.19יום ראשון  מועד אחרון להגשת הצעות

 
הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים שהתאגיד שומר לעצמו את שיקול  .11

האינטרנט של התאגיד המנויים לעיל, בהודעה שתפורסם באתר 

(www.kan.org.il כל עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים כל טענה ,)
או דרישה בקשר לכך. למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק 

בגין אודות פרסום תשובות הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה 
מודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם 

 פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

 
שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  .12

 לעיל. 8עד למועד הקבוע בסעיף  ayelete@kan.org.ilאלקטרוני: 

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה

 
על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות הזמנה זו על  .13

ובשפה  נספחיה ומסמכיה, לרבות ההסכם, על נספחיו, כשהם מלאים וחתומים
 , ובכלל אלו:העברית

 
העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד, ותעודת/ות  -אם המציע הוא תאגיד  13.1

ותדפיס מלא ועדכני  שינוי שם, אם קיימת/ות, אישור מורשה חתימה
 מהרשם הרלוונטי.

 
 צילום תעודת עוסק מורשה. 13.2

 
על ניהול פנקסי  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרזאישור  13.3

 .1976-חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על ניכוי מס אישור  13.4

 במקור.

  
 למכרז. נספח א' -טופס הצעה  13.5

 
-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2-וב 2פים תצהיר בהתאם לסעי 13.6

 למכרז.' בנספח כ , בנוסח המצורף1976

 
ידי המציע בתחתית כל -מים עלחוברת מסמכי המכרז ונספחיה כשהם חתו 13.7

  ;עמוד

 
ו/או תוספת ו/או עדכון  ו/או תשובות לשאלות הבהרה כל מסמך הבהרה 13.8

 ידי התאגיד, ויפורסם באתר התאגיד.-לגבי המכרז שיוצא בכתב על
 

ב לחוק 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  13.9
חובת המכרזים, רשאי המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד 

כי  כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים המפורטים שם. מודגש בזאת,
בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, 

http://www.kan.org.il/
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בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק 
 בשליטת אישה.

 
התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים  .14

לשיקול  -יה רשאי הנדרשים בתנאי המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יה
זה מהמסמכים ו/או לדרוש מהמציע השלמה ו/או הבהרה של אי -דעתו הבלעדי 

 .דרושים במכרזהפרטים ה

 
 הגשת ההצעה

 
והאישורים את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים  יגישו המציעים .15

במעטפה  מקור והעתק אחד - מודפסים עותקים ניבשהדרושים הנלווים אליה, 
 שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:סגורה, 

 תאגיד עבור משומש מקצועי צילום ציוד לאספקת 15/2019' מס פומבי מכרז"
 . "הישראלי השידור

 
, מודיעין, בין 44ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד, ברחוב צלע ההר  .16

מהמועד  יאוחר וזאת לא, 17:00 - 09:00הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 
הצעות . לעיל 10האחרון להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף 

שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה 
 לדיון בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף.

 
יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה,  .17

 דת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.ותיפתח, במי

 
הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו  .18

הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על 
שהגיש הצעה בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע 

במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או כי לא היה מודע לפרט 
 כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

 
להזמין את השירותים התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא  .19

מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו המלא  מהזוכה
להזמין את ם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא והסופי. א

, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה השירותים מהזוכה
מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך 

חובה של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על התאגיד כל 
 לתשלום כאמור.

 
בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/  -ניגוד עניינים  .20

בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. הוראות נוספות לעניין 
 ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות.

 
ודית לדון בתובענה סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייח  -סמכות שיפוט   .21

שעילתה מכרז זה, לרבות ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי המשפט 
 המוסמכים בעיר ירושלים.
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 טופס הצעה -נספח א'  

 
 פרטי המציע

 
 פרטים למילוי נושא

 שם המציע
 

 

  שם איש קשר

 מספר מזהה
 

 

 כתובת: 
 

 רחוב:    _____________________________________

 מספר:   _____________________________________ 

 ישוב:     _____________________________________

 מיקוד:   _____________________________________

  מספר טלפון
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא"ל
 

 
 

 .......... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז...אני הח"מ .....
 מתחייב ומצהיר כדלקמן:מאשר ו........., .....................

 
הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות  .1

פי -פי המכרז, הצעת המציע ועל-עליו, והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על
 דין.

 
 .גורם אחר כלשהואם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם יהמציע לא ת .2

 
 :והצעת המחיר תיאור הציוד המשומש המוצע .3

 
 ................................................................... :שם היצרן ודגם 3.1

 כמות: ............. 
)במילים: .............. שקלים ₪ : ..................... מחיר עבור יחידה

 חדשים( בתוספת מע"מ.
 

 ................................................................... :היצרן ודגםשם  3.2
 כמות: ............. 

)במילים: .............. שקלים ₪ : ..................... מחיר עבור יחידה
 חדשים( בתוספת מע"מ.
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 ................................................................... :שם היצרן ודגם 3.3
 כמות: ............. 

)במילים: .............. שקלים ₪ : ..................... מחיר עבור יחידה
 חדשים( בתוספת מע"מ.

 
 ................................................................... :שם היצרן ודגם 3.4

 כמות: ............. 
)במילים: .............. שקלים ₪ ................... : ..מחיר עבור יחידה

 חדשים( בתוספת מע"מ.
 

 ................................................................... :שם היצרן ודגם 3.5
 כמות: ............. 

)במילים: .............. שקלים ₪ : ..................... מחיר עבור יחידה
 בתוספת מע"מ.חדשים( 

 
 ................................................................... :שם היצרן ודגם 3.6

 כמות: ............. 
)במילים: .............. שקלים ₪ : ..................... מחיר עבור יחידה

 חדשים( בתוספת מע"מ.
 

)במילים: ₪ מחיר כולל לציוד המשומש .........................  3.7
 .................... שקלים חדשים( בתוספת מע"מ.

 

הצעת המחיר שלי כאמור תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות  .1
 בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד. 

 

ווחים, השירותים, החומרים, ההוצאות והרווח, מחירי הצעתי כוללים את כל הר .2
לרבות מיסים, היטלים, מיסי יבוא, שכר עובדים, עלויות שינוע, דמי משלוח, 
וכדומה, פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז, וכל ההוצאות הכלליות 

פי מכרז זה, לרבות כל -וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על
לביצוע השירותים בשלמות ובין השאר אף את כל ההוצאות הכלליות הדרוש 

 והמקריות העשויות להידרש בביצוע השירותים.

 
 

 על החתום:
 
 

______________________                                                      _____________ 
 שם המציע + חתימה                            תאריך                                                
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 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ב' 
 

אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/ עוסק מורשה/ ת"ז 
וכי אהיה צפוי/ה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, ............................, 

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 במציע .....................הנני מכהן/ת בתפקיד  .1

 .הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים  .3
 ינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.     שבהם עי

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה

עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר  .4
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, ואם הורשעו 1987-, תשמ"זו/או לפי חוק שכר מינימום 1991-הוגנים(, תשנ"א
עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת  -ביותר משתי עבירות כאמור 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

" משמעם: כמשמעותם בחוק שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים " .5
 .1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

ב לחוק 2כמשמעותם בסעיף  -" עבירהו"" הורשע", "בעל זיקהלענין תצהיר זה, " .6
 "(.החוק)להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 נכון למועד הגשת ההצעות: .7

)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 
 על המציע.לות לא ח"( חוק שוויון זכויות"

 או

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם  9הוראות סעיף 
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100המציע מעסיק 

 9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם  – לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך

התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
( לחוק, ונעשתה אתו 2)1ב2החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 

הוא הצהיר כי פנה  –התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות,  9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  כנדרש ממנו, ואם קיבל

 .הוא גם פעל ליישומן

 כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות. -" מעסיקלצורך סעיף זה: "

המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד 
פי -ת עלימים ממועד ההתקשרו 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 מכרז זה )אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.
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 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
_____________         _____________________       ____________________ 

 תאריך                   שם המצהיר                               חתימה                                  

 
 

 אישור עו"ד
 

אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב 
מס'  "זלפי ת המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/הבפני מר/גב' ..................... 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה  ........................
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 

 דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
 

______________ 
 תאריך          

__________________ 
 חתימה וחותמת
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