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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 
 מסמך א' - הזמנה לקבלת הצעות

 

 הפצה, שיתוףמערך קידוד, ל להקמה ומתן שירותי תמיכה 16/2018 מס' פומבי מכרז

    CDNוניהול תוכן לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

 :מבוא .1

נו תאגיד סטטוטורי שהוקם יה ("המזמין" ו/או "התאגידלהלן: ")תאגיד השידור הישראלי  1.1

 .וסמכויותיו מוגדרות בחוק , 2014 -, התשע"ד הישראלי מכוח חוק השידור הציבורי

 להציע להזמינכם, במקביל להזמנתם של גורמים נוספים,התאגיד מתכבד בזאת במסגרת זו,  1.2

מערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן ל להקמה ומתן שירותי תמיכהלמכרז פומבי  הצעות

 או/ו "השירותים)להלן: " CDNלשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

  והכול כמפורט במסמכי המכרז כדלקמן. (,"המכרז"

במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז, התנאים להגשת הצעה, ואופן הגשתה, כאשר על המציע  1.3

 מסמכיו,לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמנה זו לרבות החוזה על כל 

 מטעם המציע.כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה 

מסמכי המכרז רותים כמפורט ב"( מתחייב לספק את השיהזוכהעפ"י מכרז זה )להלן: "הזוכה  1.4

  .על נספחיהם, לרבות בחוזה

התאגיד לא יהיה חייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר, את ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה  1.5

ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והוא יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציעים במכרז, בהתאם להוראות 

 .ןהמפורטות בגוף המכרז בהקשר זה, ובכפוף לכל די

, המבוסס על הערכה מכרז פומבי דו שלביהבחירה בזוכה תיערך באמצעות הליך זה שהינו  1.6

משולבת של הרכיב הכספי והרכיב האיכותי של ההצעה, כאשר לרכיב הכספי יינתן משקל של 

ההצעה, הכול כמפורט  ממשקל 40%ממשקל ההצעה, ולרכיב האיכותי יינתן משקל של  60%

 הצעות, וביתר מסמכי המכרז. להזמנה לקבלת 10בסעיף 

להזמנה  10.2בסיס הקריטריונים המפורטים בסעיף בין היתר, על בחינת הרכיב האיכותי תבוצע  1.7

 להזמנה לקבלת הצעות. 10.1סעיף ין היתר, בלקבלת הצעות, כמפורט ב

לאחר יובהר, כי תחילה יקבע התאגיד את דבר עמידת המציעים בתנאי הסף שנקבעו במכרז,  1.8

, ורק בשלב האחרון יבחן את בהתאם למדדים שנקבעו במכרז ן את איכות הצעתםמכן יבח

  הצעתם הכספית של המציעים המתאימים.
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

, כאשר רק הצעות המחיר של הצעת המחיר תוגש באופן נפרד מיתר חלקי ההצעהיובהר, כי כן  1.9

 10יף סעהזמנה זו, לרבות בבבכפוף לאמור  ,המציעים שעמדו בכל תנאי הסף שנקבעו למכרז

 , כמפורט להלן.תפתחנה  -להזמנה זו

יובהר, כי בכוונת התאגיד לבחור זוכה אחד בלבד למכרז. יחד עם זאת, התאגיד שומר לעצמו  1.10

על זכותו לבחור מספר זוכים למכרז ו/או שלא לבחור זוכה כלל ו/או לפצל את העבודות בין 

 .ולשיקול דעתו בהתאם לצרכיושיראה לנכון, והכול  בכל אופןהזוכים 

הצעה אחת בלבד, כאשר המגבלה האמורה תחול גם על  יובהר, כי כל מציע רשאי להגישכמו כן  1.11

המציע ועל כל חברה הקשורה בו. היה ועל אף האמור תוגש יותר מהצעה אחת בידי מי 

 , כולן או חלקן.לפסול הצעות אלו וועדת המכרזיםמהגורמים הנ"ל, תהא רשאית 

ימי עבודה ממועד שליחת  5, בתוך כתנאי לחתימת החוזהר במסמכי המכרז, לגרוע מהאמו מבלי 1.12

הודעת הזכייה לזוכה או בכל מועד אחר שייקבע ע"י התאגיד, ימציא הזוכה במכרז לאישור נציג 

 את כל המסמכים ו/או הפרטים שלהלן: התאגיד

 ;במסגרתוובהתאם לנוסח המצ"ב במסמכי המכרז, ערבות ביצוע כהגדרתה  1.12.1

 עותקים חתומים של ההסכם; שלושה 1.12.2

 ;אישורי ביטוח הנדרשים במסגרת המכרז 1.12.3

לעיל,  1.12היה ולא המציא הזוכה מסמך כלשהו הנדרש לצורך חתימת החוזה כאמור בסעיף  1.13

בתוך המועד שנקבע לכך ו/או לא אישר התאגיד שהתקבלו המסמכים הנדרשים, יהיה רשאי 

התאגיד לבטל את זכיית הזוכה במכרז ולהתקשר עם אחרים, לחלט את ערבות ההצעה 

 שהפקיד בידי התאגיד, כל זאת מבלי לגרוע מזכויותיו לפי מסמכי המכרז, ובהתאם לכל דין.

וכה להיות ערוך להפעלת המערכת ומתן השירותים באופן מלא, כאשר יובהר, כי על המציע הז 1.14

. 2018הצפי המשוער למועד תחילת השירותים נשוא מכרז זה הינו במהלך חודש אוקטובר 

יחד עם זאת, על המציעים להביא בחשבון שהתאגיד יהיה רשאי לקבוע כל מועד אחר לצורך 

 לעדי.  קבלת השירותים, בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הב

מסמכי המכרז השונים, ייעשה מאמץ לפרש את במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין  1.15

אלא אם נאמר המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם התאגיד, 

 למען הסר ספק, מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה. במפורש אחרת.
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 הגדרות: 1.2

 .או מי שהוא מינה לצורך כךסמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה בתאגיד ו/ – נציג תאגיד השידור הישראלי

 הדרישות המוקדמות המהוות תנאי להשתתפות במכרז. - דרישות סף

 גוף שהגיש הצעה למכרז. - המציע

 מציע שהצעתו נקבעה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה. - הזוכה

מערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן לשידורי רדיו לתמיכה  הקמה ומתן שירותי – השירותים

 נשוא מכרז זה. , וכן כל השירותים הנלווים,CDNוטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

של קידוד, הפצה וניהול של תוכן  , לרבות המערכות הנלוותכלל המערך והמערכות - המערכת

 .CDNהמבוסס על מערכת  לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט

 .www.kan.org.il – של התאגידהרשמי האינטרנט אתר ה

 

 פרשנות 1.3

לגבי נושא פלוני,  בכל מקום שבו קיימת סתירה ו/או אי בהירות ביחס לפרשנות שיש ליתן 1.3.1

יפורשו ההוראות כמשלימות זו את זו, ככל שניתן, ובמקרה שלא ניתן לפרש כאמור, תועדף 

הפרשנות המטילה על הזוכה חובה על פני זו השוללת אותה, דהיינו, הפרשנות המטיבה עם 

 התאגיד.

, תהא להם המשמעות שיש להם בפקודת בהזמנה זומילים ו/או ביטויים שלא הוגדרו  1.3.2

, אלא אם משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו 1981פרשנות ו/או בחוק הפרשנות, התשמ"א ה

 מובן אחר.

ן זכר,  מתייחס גם ללשון בלשויחיד, מתייחס לרבים, ולהפך. כל האמור בלשון כל האמור  1.3.3

 הפך.לנקבה, ו

כותרות הסעיפים במכרז על נספחיו, מיועדות למטרת נוחות בלבד, ואין להשתמש בהן  1.3.4

 פרשנות.לצרכי 

 

 :מהות השירותים .2

בין היתר, הקמת מערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן לשידורי השירותים נשוא המכרז הינם  2.1

על הכול כמפורט במסמכי המכרז , CDNרדיו וטלוויזיה באינטרנט, המבוסס על מערכות 

להלן עיקרי השירותים הנדרשים במסגרת  .נספחיו, לרבות במפרט הטכני/ מפרט השירותים

 המכרז: 
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 טלוויזיהדיו, רהמדיות ( של VODקידוד והפצה של שידורים לינאריים ומוקלטים ) 2.1.1

 9ערוצי טלוויזיה,  3שידוריו באמצעות את כיום התאגיד מפיץ  מרובי ערוצים.ודיגיטל 

 דיגיטליות.תחנות רדיו  7-ו FMתחנות רדיו 

ידורי טלוויזיה ורדיו לינאריים ומוקלטים לרשתות חברתיות הפצה ויכולת שיתוף של ש 2.1.2

 Facebook ,Vimeo ,Omny Studio, Youtubeכגון  Media Sharing -ל פלטפורמותו

 . ועוד

על גבי תשתית האינטרנט ורשתות לא באופן מיטבי בכל רשת התאמת השידורים  2.1.3

 מנוהלות.

-השידור )רדיו, טלוויזיה ו ארכוב של כלל השידורים במערך הספק, עבור כלל ערוצי 2.1.4

VOD .) 

 אחסון שידורים מוקלטים בחצר הספק בהתאם לתוקף שנקבע לכל הקלטה. 2.1.5

 מערכי גיבוי ושרידות לכלל התשתיות והשרתים המרכיבות את מערך ההפצה. 2.1.6

-CUT-TO-CUT (IN ,ישירות על גבי השרת, עריכה של תכנים  טיפול בתכנים שהוקלטו 2.1.7

OUTעם יכולת חיתוך על ב )( סיס תמונה בודדתFrame Base בצורה מסונכרנת, ללא )

 דאטה.-ועריכת מטא (Lip-sync)השפעה על סנכרון בין האודיו לווידאו 

 (. EPGו/או לפי לוח השידורים ) (as run)גזירות התוכן לפי נתונים מדוח השידורים  2.1.8

 וכו'API (JSON ,XML .)( כחלק מממשק TAG) NLEיכולת לקבל  2.1.9

ניהול קובצי וידאו ואודיו לשם האזנה/צפייה והורדת הקבצים ע"י פודקאסטינג:   2.1.10

 הגולשים.

 אינטגרציה בין מרכיבי המערכות של הספק ומערכות הארגון, בהתאם לצורך.  2.1.11

 EPGממשק באמצעותו ניתן לנהל באופן עצמאי, את השידורים הלינאריים על בסיס   2.1.12

 .ברשימות השידור שיופיעו באתרואת הסדר  הלינאריים בענן, עם יכולת שינוי השידורים

של  EPG -ה , מבוסס על (Playlists)לשידורים לינאריים ומוקלטים (API)ממשקי ניהול   2.1.13

 (.Customizedייעודי )ה EPG-ו/או על ה האולפן המרכזי

 ממשקים לצפייה והאזנה מותאמים )נגנים(.  2.1.14

 חכמות.באפליקציות לטלוויזיות של שידורי אודיו ווידאו תמיכה מלאה   2.1.15

 ממשק נוח ויעיל לצפייה והפקה עצמאית של דוחות סטטיסטיים מפורטים.   2.1.16
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 נציג טכני ותפעולי של הספק בתאגיד. 2.1.17

 .24/7תמיכה טכנית  2.1.18

כל שירות או מוצר נלווה הקשור לשירותים, בהתאם לדרישת התאגיד, בין אם נאמר   2.1.19

 במפורש במסמכי המכרז ובין אם לאו.

 

 :תקופת ההתקשרות .3

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של התאגיד על החוזה  3.1

"( עם אופציה תקופת ההתקשרות הראשונהחודשים )להלן: " 12המצורף, ותהיה לתקופה של 

הנתונה לתאגיד לפי שקול דעתו הבלעדי, להאריך את התקופה מעת לעת בתקופות נוספות של 

חלק מהם, וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה. סה"כ תקופת  חודשים נוספים, או 48עד 

 .חודשים סה"כ 60ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה כאמור, לא תעלה על 

בהתאם לשיקול על אף האמור, לתאגיד שמורה הזכות להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת,  3.2

מוותר , כי הזוכה בזאת וזאת מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו. מובהרדעתו הבלעדי, 

  בזאת על כל טענה בקשר לכך.

 

 :מהות הסכם ההתקשרות .4

להזמנת ללא התחייבות על בסיס בלעדיות ו שאינה ההתקשרות על פי מכרז זה תהיה התקשרות 4.1

בין אשר יקבע היקפים כלשהם, אלא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, כמויות או 

ביצוע כאשר התמורה תשולם לזוכה עפ"י , מאפייניוו מועדיו, את השירות היקףאת היתר, 

בפועל, בהתאם להצעה שהגיש המציע במסגרת המכרז, ואושרה  השירותיםקבלת ועל ידו הזמנה 

 ע"י התאגיד.

או לבצע  או שלא לבצע הזמנות כללבמכרז  כי התאגיד יהיה רשאי לבצע הזמנות מהזוכהיודגש  4.2

את מבלי שהזוכה יהא וז, שאינו הזוכה במכרזרבות גורם ל ,הזמנות באמצעות כל גורם אחר

 .זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג בקשר לכך

הינם בגדר אומדנא  , ככל שצוינו,יובהר, כי הנתונים הכמותיים שצוינו במסגרת מסמכי המכרז 4.3

. ת המכרזוהנתונים שהיו בידיו במועד עריכ בלבד, אשר התאגיד העריך על בסיס מיטב ידיעתו

ו/או  לכמויות ו/או להיקפים האמורים בכל מקרהזה, כי התאגיד לא יהיה מחויב יודגש לעניין 

   ככל שאלו צוינו. , המשוערים
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 לוחות הזמנים למכרז .5

 בצהריים 12:00בשעה  12.8.2018לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 בצהריים 12:00בשעה  21.8.2018לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת הצעות  

 

 

 ת להבהרהבקשו .6

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  6.1

 לעיל. 5עד למועד הקבוע בסעיף   Ayelete@kan.org.ilאלקטרוני:

 במבנה הבא: WORDקובץ שאלות ההבהרה תישלחנה על גבי  6.2

 שאלה סעיף המכרז חלק במכרז

  8 הסכם - ב' מסמךדוגמא: 

מערך קידוד, תמיכה ל להקמה ומתן שירותימכרז  –הפניה יש לציין "שאלות הבהרה גבי על  6.3

 ".  CDNהפצה, שיתוף וניהול תוכן לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

קול תהיה בשי ההבהרה ו/או לכל נושא אחר שיופנה לתאגיד,ההחלטה אם להשיב לשאלות  6.4

התייחסות של התאגיד לתוקף כל דעתו הבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי לא יהיה 

 להלן.  6.5אלא אם ניתנה בהודעה בכתב, בהתאם לסעיף 

בכל מקרה בו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות ההבהרה או לבצע תיקון כלשהו  6.5

קשת הבהרה, יפורסם המסמך מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבל

( www.kan.org.ilהכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד )

והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על ידם ומהווה חלק 

. בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים לכל דבר ועניין מהצעתם

 יעים. כלפי כל המצ

ז זה, ולא באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים למכר 6.6

נחשפו ודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא התהא להם כל טענה בגין 

 , אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.אליו

שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים  יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל פי 6.7

, או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו 6.5הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 

 הבלעדי ובהתאם בנסיבות העניין.
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 תנאי הסף: .7

אחת עומד בעצמו בכל אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי להגיש הצעות למכרז זה, מציע 

 המפורטות להלן:הדרישות מ

 בישראל. כדיןהרשום  תאגידהמציע הינו  7.1

 :1976 –בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הינו המציע  7.2

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  7.2.1

 .1975 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 

ישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו א 7.2.2

ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

- 1975. 

לפחות המצוי פיזית  סניף אחדנכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מפעיל מציע אשר  7.3

 .CDN-טכניים בתחום הנציגים  4בישראל, שבו מועסקים לפחות 

 .CDN-דהיינו, נציג שהינו בעל ניסיון טכני של שנתיים לפחות בתחום ה –" נציג טכניזה " לעניין סעיף 

הפצת שידורי מדיה תחום מ  2017, 2016, 2015מציע אשר מחזור ההכנסות שלו בכל אחת מהשנים  7.4

עומד על לפחות ( CDN)מערכות  דיגיטליים, הטמעה וניהול מערכות שידור לאינטרנט

 .לשנה ללא מע"מ₪( )מיליון  1,000,000₪

לכל שירותי  אינטרנט(  י)ספק ISP ספקי 5הינו בעל הרשאה להתקנת שרתים, ע"י  המציע 7.5

  .בישראללפעול כדין המורשים הפחות, 

בהפצת מדיה דיגיטלית בישראל על  2018 – 2015בין השנים הינו בעל ניסיון קודם מציע ה 7.6

התחברויות  10,000בוצעו שבמסגרתה , גופים שונים לפחות 2עבור  ,האינטרנט רשת גבי

 לפחות לכל גוף.( Concurrent Connections)בו זמנית משתמשים 

)ללא  mb 100/100ברוחב פס של לפחות  ISP-למציע גישה וחיבור ישירים וסימטריים ל 7.7

 סטטיסטיקה(.

לכל הפחות, המצויות  (Data Centresחוות שרתים ) 2-מ CDN-המציע מפעיל את שירותי ה 7.8

 פיזית בישראל.

מרכז מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, החודשים שקדמו ל 12במשך המציע מפעיל  7.9

( בשפה העברית, אשר מקום מושבו הינו בישראל, המאויש על ידי מפעיל NOCבקרת שירות )
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

CDN ( 24/7המסוגל לספק מענה טכני טלפוני בזמן אמת, בכל ימות השבוע ,)ימים בשנה  364

 לפחות.

לרבות ניטור, איתור ופיתוח, תחזוקה , תמיכהדהיינו, שירותי  –" מענה טכני" –לעניין סעיף זה 

 . וכיוב' ,ותיקון תקלות למערכות

בהקמה, הטמעה וניהול השנים האחרונות  3-בהמציע מעסיק מנהל פרויקט שהינו בעל ניסיון  7.10

 .CDN-פרויקטים בתחום  ה

הזיקה אליו, לא  יבעלמי ממציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הוא ו 7.11

עבירות בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  2-הורשעו ביותר מ

, ואם הורשעו 1911-ר מינימום, התשמ"ז, ובהתאם לחוק שכ1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -עבירות כאמור  2-ביותר מ

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  -"זיקה בעל" -" והורשע" -לעניין זה  ההרשעה האחרונה.

  .1976 -ציבוריים, תשל"ו

אינן  1991-אנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות ל 9מציע אשר הוראות סעיף  7.12

, לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן 9חלות עליו, או לחילופין, שהוראות סעיף 

, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מצהיר לפחות עובדים 100 ובמידה שהוא מעסיק

יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  המציע גם כדלקמן: כי ומתחייב

לשם  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה  או לחילופין הנחיות בקשר ליישומן,קבלת 

לחוק שוויון זכויות  9יו לפי סעיף הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובות

 ., קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומןלסעיף זהבהתאם 

 

 בכל אחד מתנאי הסף המפורטים לעיל כישות משפטית נפרדת.  בעצמויובהר, כי על המציע לעמוד 

 

 , אלא אםל תנאי הסף, במועד הגשת ההצעה למכרזהמציע לעמוד בכלמען הסר ספק, מובהר, כי על 

 .נאמר במפורש אחרת

 ומסמכים נוספים בתנאי הסףה מסמכים לצורך הוכחת עמיד .8

על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל, ובכלל זה את 

 האישורים והמסמכים הבאים:

 

 את הטפסים המצורפים להזמנה זו, כשהם מלאים וחתומים; 8.1.1

  תקפה ע"ש המציע;  תעודת התאגדות - 7.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  8.1.2

הנדרשים המפורטים צירוף כל האישורים  – 7.2להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  8.1.3

 , כשהם בתוקף.בסעיף
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

תצהיר לעמידה בתנאי הסף  - 7.10 – 7.5, 7.3 פיםבסעי יםלהוכחת תנאי הסף הקבוע 8.1.4

  להזמנה זו.  4כטופס המצ"ב בנוסח 

  הצהרת רו"ח ותצהיר נתונים פיננסיים  – 7.4 פיםבסעי יםלהוכחת תנאי הסף הקבוע 8.1.5

 זו. להזמנה 7-ו 6 כטפסיםבנוסח המצ"ב 

עסקאות גופים תצהיר  – 7.12 – 7.11 ים בסעיפיםלהוכחת תנאי הסף הקבוע 8.1.6

 להזמנה זו. 3ים, בנוסח המצ"ב כטופס ציבורי

הנתונים כל מסמך נוסף כפי שנדרש במסגרת המכרז, כשהוא חתום וכולל את כל  8.1.7

הנדרשים, גם אם לא נזכרו במפורש במסמכי המכרז מעבר להכללתם בחוברת 

 ההצעה.

לרבות  טכני מלא,פירוט יצרף המציע  לצורך בחינת המערכת המוצעת,בנוסף,  8.1.8

. כמו כן, יצרף המציע להצעתו גם העתק הורכיביהמוצעת ארכיטקטורת המערכת 

שווה בכל נקודה  QoE-QoS מהסכמי רוחב פס עם ספקי התשתית בארץ ובעולם

 הנקודות שלהלן: לכלהמציע יתייחס במסגרת הפירוט הנדרש  בגלובוס.

 

במפרט  סעיף

 הטכני

 

 

 הדרישות הטכניותפירוט 

 טכנולוגיית השידור 2.1.1

 שידור האודיו 2.2

 שידור הווידאו 2.3

 ארכיטקטורת הפצת השידורים הלינאריים והמוקלטים בארץ ובעולם 2.4

שרות ההפצה  -קידוד לשידורים לינאריים והעברתם מהתאגיד לספק  2.5
(Publish). 

 ( לשידור לינארי ומוקלטStreamsזמינות התחברויות ) 2.6

 ניהול ובקרת התחברויות 2.7

 הפצה ישירה לרשתות חברתיות ושירותי הפצה נוספים 2.8

 שילוב פרסומות בשידור 2.9

 (Edge Devicesמכשירי קצה ) 2.10

 ממשק צפייה מותאם לתאגיד )נגן( 2.11

 מערכת ליצירה וטיפול בתוכני מדיה 2.12

 CMSממשק ניהול תוכן  2.13

 פודקאסטינג 2.14

 תמיכה בשפות 2.15

 BI-לסטטיסטיקות, ניטור התחברויות ודיווח  2.16

 NOC  -מרכז בקרה ותמיכה טכנית  2.19

 גיבוי, שרידות והתאוששות 2.20.12.20
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 ניטור ובקרת שידורים ומערכות 2.21

 (DRMמנגנון להגנה על זכויות יוצרים ) 2.23

 CDN-הגירת כלל תוכן המדיה מספק ה 2.25

 

באופן מלא ומקיף, לרבות צירוף יובהר, כי על המציעים להתייחס לכל אחד מהסעיפים המפורטים בטבלה זו, 

ו/או מהמענה שיספק יתברר כי הוא . היה ועל אף האמור, המציע לא יתייחס מסמכים טכניים, בהתאם לצורך

אזי יהיה רשאי התאגיד לנקד את המפורטים בטבלה זו,  אינו מסוגל לספק את השירותים, כולם או חלקם,

אם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, וזאת גם אם עמד בחלק נקודות, בהת 0-בשל המציע איכות הצעתו 

   מהדרישות הטכניות.

 

הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש  עללעיל, התאגיד שומר לעצמו  לגרוע מכלליות האמור מבלי

ו/או נתון  המציעים, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או כל מידען מכל אחד מ

ו/או לצורך קביעת ציון האיכות של  כחת עמידתו בתנאי סף שפורטו לעיללצורך הו הנדרשים, בין אם

 המציע כמפורט בהזמנה זו, ובין אם לכל צורך אחר, בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

 

 בוטל .9

 בחירת ההצעה הזוכה  .10

לעיל, על תת סעיפיו, יחשב  7לאחר בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף המפורטים בסעיף  10.1

ממשקלה הכולל של  40%התאגיד את איכות ההצעה של המציעים )אשר כאמור, מהווה 

ההצעה(, על פי הפירוט שלהלן. למען הסר ספק יובהר, כי רק הצעות שתעמודנה בתנאי הסף 

 יובהר, כי בשלב זה לא ייפתחו הצעות המחיר כלל.כמו כן, תעבורנה לשלב האיכות. 

, בהתאם , שכאמור, עומדת בתנאי הסףיינתן ניקוד איכות לכל הצעה -האיכות שלב  10.1.1

רק מציע אשר ציון האיכות שקיבל . להלן 10.2בסעיף לאמות המידה המפורטות 

יעבור "( ציון האיכות המינימלי )להלן: " 40 מתוך נקודות לפחות 32בשלב זה יהיה 

 בחינת של המחיר. ל

גם מציעים אשר  השניעל אף האמור, בשיקול דעת התאגיד להעביר לשלב האיכות  10.1.2

 נקודות ומעלה. 27הגיעו לציון איכות מינימלי בשלב הראשון של 

בחינת שביעות רצון והמלצות של מזמיני בדיקת האיכות תבוצע בין היתר, במסגרת  10.1.3

. במקרה בו יהא לתאגיד ניסיון קודם (יותטלפונ )המלצות עבודה קודמים מהמציע

שומר לעצמו התאגיד, בהתאם לשיקול דעתו, על הזכות להעדיף עם המציע, 

  על חוות דעתם של נציגי התאגיד הרלוונטיים כמזמיני עבודה קודמים ולהסתמך

, והמציעים בנוסף להן(אם במקום יתר ההמלצות שצירף המציע ובין אם )בין 

 ל טענה בשל כך.מוותרים בזאת על כ
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מובהר בזאת, כי היה ולא ניתן יהיה להשיג טלפונית ממליץ מטעם המציע ו/או שלא  10.1.4

ניתן יהיה לקבל מן הממליץ חוות דעת טלפונית מלאה כנדרש על ידי התאגיד, תהא 

בגין אותה המלצה אמורה  למציעהסיבה לכך אשר תהא, יהא רשאי התאגיד להעניק 

, על כל המשתמע מכך, ולכן באחריות המציעים לוודא שפרטי אנשי "0" שהינו ציון

הקשר שציינו כממליצים הינם מלאים, מדויקים ותקינים, ושאנשי הקשר האמורים 

 זמינים ונכונים לערוך שיחה טלפונית עם נציגי התאגיד. 

יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי לנקד את הצעת המציע בשלב האיכות, על בסיס כל  10.1.5

מילא ו/או צירף המציע להצעתו, בכל אחד מהמסמכים שצורפו ו/או מולאו נתון ש

 אמור.  האם לא נועדו לבחינת שלב האיכות  על ידו, גם

שבמסגרתן יידרשו  נותראיויובהר, כי במסגרת בדיקת האיכות יבוצעו בנוסף כן  10.1.6

במסגרת התאגיד יבחן  המציעים להציג ולהדגים את המערכות המוצעות על ידם.

בין היתר, את התאמת המערכת לדרישות התאגיד, גמישות המערכת לביצוע זו, 

, וכן כל נתון רלוונטי התרשמות מהמציע ומהצוות שלושינויים, נוחות הממשק, 

במועד עליו יורה  כויער הראיונותאחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 

, כי לתאגיד שמורה הזכות יצויןהתאגיד, בפני נציגי התאגיד כפי שייקבעו על ידו. 

או אי דיוקים ו/בין היתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול הצעה בה תהא סתירה 

 בין המידע שצוין במסמכי ההצעה לבין המידע שיוצג בריאיון.

 מדדי האיכות  10.2

ועדת המכרזים, או מי שהיא תמנה לצורך כך, תבחן את הצעתו המקצועית של כל מציע 

 :פרמטרים המפורטים להלןבין היתר, בהתאם ל

 אופן חישוב הניקוד האמות המיד
ניקוד  

 מקסימאלי

הצגה והדגמה של המערכת 
 במסגרת ראיון פרונטלי 

 
ראיון אישי עם נציגי התאגיד ו/או 
מי מטעמם, במועד ובמקום 
שייקבע על ידי התאגיד. יובהר, כי 
לתאגיד שמורה הזכות בין היתר, 

לפסול על פי שיקול דעתו הבלעדי 
הצעה בה תהא סתירה או אי 
דיוקים בין המידע שצוין במסמכי 
 ההצעה לבין המידע שיוצג בראיון.

 
מובהר, כי כל אשר יוצג ו/או יאמר 
ע"י נציג/י המציע במסגרת 
הריאיון יחייב את המציע לכל דבר 
 ועניין, ככל שהתאגיד ידרוש זאת.

במסגרת ההצגה וההדגמה, יתרשם 
התאגיד הן מהמערכת המוצעת על 
ידו )באמצעות הדגמה בזמן אמת 
שיידרש המציע לבצע באמצעות 
מחשב נייד וכל הציוד הרלוונטי 

שיביא עמו המציע, לצורך 
ההדגמה( והן מהמציע עצמו, וזאת 

בין היתר, בהתאם לנקודות 
 שלהלן:

 

התאמת המערכת לצורכי התאגיד,  •
ת נוחות הממשק וגמישות לרבו

 ;לביצוע שינויים

בחינת הטכנולוגיות והפתרונות  •
שמשמשים את תהליך ההגשה של 

 VOD;השידור החי והמוקלט 

 22סה"כ 
 נקודות
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 ;בדיקת פורמטי קידוד •

 -בדיקה בפועל של פרוטוקול הגשה ב •
ABR; 

בדיקת נגן הבסיס המוצע על ידי  •
 ;הספק

מהירות העלאת קבצים  בחינת •
 ;למערכת

 ;*לאורך זמןהשידור יציבות  •

בדיקת ביצוע הגשה וניגון  •
 ;בפרופילים שונים

בדיקת הגשה ויציבות על גבי  •
 PC, IOSמכשירים שונים, 

 ואנדרואיד.

ממשקים: רמת הידידותיות,  •
, נוחות התפעול, תהאינטואיטיביו

העיצוב ומיצוי הפעולות הנדרשות 
 ;המכרז

מקצועיות הממשקים לדוחות  •
 בדיקת, סטטיסטיקות ואנליטיקות

נוחות הצפייה בנתונים והדו"חות, 
לפי חתכים של שמות התכנים 

 ;והתאריכים

התרשמות מרמת המקצועיות של  •
 ;המציע, ומצוות עובדיו

 גיבוי כוח אדם בעת הצורך. •

קריטריונים נוספים שייבחנו  •
 בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

 
 

 חוות דעת לקוחות )ממליצים(
 

רצון מגופים המידת שביעות 
העניק או המציע מעניק להם ש

נשוא  CDN -בעבר את שירותי ה
 המכרז. 

 
המציע יצרף להצעתו פרטי 
הלקוחות המלאים עליהם מתבקש 
להתבסס לצורך קבלת ניקוד 
האיכות לפי אמת מידה זו, כאשר 
התאגיד יפנה למי מלקוחות המציע 
המפורטים בהצעתו, על פי בחירת 

דעתו  התאגיד ובהתאם לשיקול
הבלעדי )לרבות לגורם שאינו איש 
הקשר שצוין ע"י המציע, בהתאם 

על כל המלצה יתקבל הניקוד 
 כדלקמן:

 

 שהתקבלהמלצה /דעת חוות כל בגין •
, לא יקבל המציע 0-4 בין ציון עבורה

 עבורה ניקוד כלל.

 שהתקבלהמלצה /דעת חוות כל בגין •
, יקבל המציע 5-7 בין ציון עבורה
 נקודות. 3עבורה 

 שהתקבלהמלצה /דעת חוות בגין •
, יקבל המציע 8-10 בין ציון עבורה
 נקודות. 4עבורה 

 

נקודות  12
 סה"כ
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

לשיקול דעתו של התאגיד(, וזאת 
 לצורך קבלת חוות דעת כאמור.

 
יובהר, כי המציע רשאי להתבסס 

המלצות לכל היותר.  3סה"כ על 
היה ועל אף האמור, יצרף המציע 

הצעות, יבחר התאגיד  3-יותר מ
די בהתאם לשיקול דעתו הבלע

אילו המלצות יילקחו בחשבון 
 לצורך ניקוד אמת מידה זו.

 
יצוין, כי ככל שקיים לתאגיד 
ניסיון קודם עם המציע, יהיה 
רשאי התאגיד להעדיף קבלת חוות 
דעת באמצעות הגורם המקצועי 
הרלוונטי מטעמו )אף אם לא צוין 
במסמכי ההצעה, ואף אם אותו 
גורם הינו חלק מצוות הבדיקה 

 רז זה(.במסגרת מכ
במתן שירותי הפצת  ניסיון המציע

ליניארי על גבי רשת האינטרנט,  וידאו
 דק' לפחות. 30באורך של 

 1עבור כל גוף נוסף יקבל המציע 
   נק'.

 נקודות סה"כ 2

המוצע מטעם  פרויקטהמנהל ניסיון 
 המציע

 

מעבר ), CDN-כל שנת ניסיון בתחום ה
, 7.10בתנאי הסף לפי סעיף לנדרש 
 2-, תזכה את ההצעה בשנים( 3דהיינו 
 .נקודות

 נקודות סה"כ  4 
 

 40  סה"כ ניקוד איכות

 

 שלב ציון המחיר 10.2.1

, יבחן התאגיד את הצעתם בהתאם למפורט לעיל האיכותלאחר סיום שלב  10.2.2

 המחיר.ציון  קביעתלצורך וזאת  ,הרלוונטיים הכספית של המציעים

. ציון 60תקבל ציון  -ביותר  הזולהציון המחיר יחושב כדלהלן: הצעת המחיר  10.2.3

 הזולההמחיר של כל אחת מההצעות האחרות יהיה סה"כ הצעת המחיר 

 , דהיינו: 60ביותר, מחולק בסה"כ הצעת המחיר של ההצעה הנבדקת כפול 

(A\B) *60. 

 B -הצעת המחיר הנבדקת , A  - כאשר: הצעת המחיר הנמוכה ביותר

  "(.ציון המחיר)להלן: "              
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 הציון הסופי המשוקלל 10.2.4

אלגברית פשוטה של ציון האיכות וציון  סכמהיחושב על ידי   המשוקללהציון הסופי 

"(, הציון הסופי המשוקלל)להלן: " המשולל הציון הסופי והוא יהווה אתהמחיר, 

 דהיינו:

 

 ציון המחיר+  ציון האיכותהציון הסופי המשוקלל=

 

 אישור הבנת תנאי המכרז .11

כל ל ביחסכי על המציעים מוטלת האחריות הבלעדית לבצע בדיקה מדוקדקת בזאת, מובהר  11.1

להשפיע על כל התנאים והנסיבות העשויים ל , וכן ביחסמסמכי המכרז על כלל היבטיו

  .וזאת על אחריותם ועל חשבונם בלבדהצעתם, 

 יםמקבל כל מסמכי המכרז, קראו והבינו את תנאיו, וכי הםאת  וקיבל , כיויאשר יםהמציע 11.2

לצורך כך, יחתמו המציעים על . הקבועות במסגרתןההתחייבויות נאים ותכל האת  על עצמם

לאי הבנת תנאי  בקשרלמען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תישמע כל טענה  7 טופס מסנוסח 

כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי  מהצעתם, ם לחזור בהםרשאי ים לא יהיוהמכרז והמציע

 מסמכי המכרז. 

 שינוי מועדים ו/או תנאי ההליך  .12

, עד ן, או לסייג כל תנאי מתנאי המכרזהתאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת לשנות, לעדכ 12.1

למועד האחרון להגשת ההצעות להליך, וזאת במידה והוא סבור כי שינוי, עדכון או סייג 

 יו.כאמור נדרשים לצרכ

התאגיד יהא רשאי בנוסף, לדחות או לשנות כל מועד הנקוב בפניה זו, בתקופה קצובה נוספת,  12.2

אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור תשלח למשתתפי ההליך או שתפורסם בכל דרך 

אחרת שתוחלט על ידי התאגיד. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי התאגיד, במידה 

ראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, ויקבעו, יחולו כל ההו

 כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדים  12.3

פי ובלתי חוזר לתאגיד על פי מסמכי ההליך ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סו

 וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל הקשור לכך.

 

 הגשת ההצעה .13

בין היתר, , הכוללת להשתתף בהליך יגיש את הצעתו מעונייןאשר עומד בתנאי הסף ומציע  13.1

וכן כל יתר  , מסמכי ההבהרה שפרסם התאגיד,את כל מסמכי המכרז, לרבות הזמנה זו
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

לתיבת , 09:00-17:00ה' בין השעות -במסירה ידנית בלבד, בימים א' המסמכים הנדרשים,

מיום מודיעין, לא יאוחר ת הכניסה, , קומ44המכרזים שבמשרדי התאגיד, ברחוב צלע ההר 

 בצהריים. 12:00בשעה  21.8.2018

נה, לא תיפתחיובהר, כי הצעות שתתקבלנה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור,  13.2

 . לא תיבדקנה על ידי ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף

בנוסף לכלל המסמכים הנדרשים אותם יש לצרף להצעת המציע כמפורט לעיל, יצרף המציע  13.3

להצעתו את טופס הצעת המחיר המצ"ב למסמכי המכרז. ההצעה תהיה ערוכה על גבי הטופס 

 מטעם המציע. המצ"ב, בצרוף חותמת המציע וחתימה על ידי מורשה החתימה

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה בו  60הצעות המציעים תהיינה תקפות למשך  13.4

הזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או יציג מצג מוטעה או יפר את ההסכם שיחתם 

עם התאגיד, או יסרב לחתום על ההסכם מכל סיבה, יהיה התאגיד רשאי לבטל את זכייתו 

כזה, יהיה התאגיד רשאי, אך לא חייב, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת  במכרז. במקרה

שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנייה, וככל שהתקשרות זו לא תצא 

 אל הפועל, עם המציע שדורג שלישי וכך הלאה.  

עותק  –( עותקים 2ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יוגשו בשני ) 13.5

שיסומן כ"מקור" ועותק שני שיסומן כ"העתק". מסמכים אלו יהיו חתומים בחתימה מלאה  1

של מורשי החתימה מטעם המציע, מאושרות על ידי עו"ד )ככל שהדבר נדרש( בכל טופס 

  .וחותמת המציעבחתימה ומסמך, לרבות חתימה על כל אחד מהעמודים 

נוספים ו/או נתונים מסמכים  כולם או חלקם, ים,התאגיד רשאי לדרוש מהמציעיובהר, כי  13.6

מסמכים ו/או נתונים אלו  .אם סבר כי הדבר דרוש לשם בחינת ההצעה בקשר להצעתם,

כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר של אותו המציע שהשלים את המסמך ו/או 

 .הנתון, לכל דבר ועניין

 

 הצעת המחיר   .14

 במלואההצעה מילוי הטופס הצעת המחיר ו 14.1

בשקלים חדשים  בטופס הצעת המחיר כל הנתונים הנדרשיםהמציע ימלא בהצעתו את  14.1.1

, כאשר מציע שעל אף האמור ימלא בהצעתו נתונים ו/או , ובכתב קריא וברורבלבד

הסכומים שימלא  מחירים חלקיים, יהיה רשאי התאגיד לפסול את הצעתו בשל כך.

התמורה הסופית, המלאה והכוללת  המציע הם אלו שיחייבו את המציע וישקפו את

לכל  ה במכרז, והם יתאימו, אם וככל אשר יזכתאגידלכל השירותים שיספק הזוכה ל

ת לעת מעככל שיוזמנו,  מהזוכה, תאגידזמין השי השירותים נשוא המכרז,סוגי 

בקביעת יחסי  התאגיד מעורב. יודגש כי אין ולשיקול דעתו הבלעדי בהתאם לצרכיו
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

יו, בכלל זה בכל הקשור בתנאי העסקתם ועל המציע לקחת בחשבון המציע עם עובד

 , ובכלל זה, כל עלות עתידית.כל העלות הכרוכה בכך בהצעת המחירולתמחר את 

חלקית ו/או הבלעדי, לפסול הצעה ככל שהיא  התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו 14.1.2

תאגיד על ה רשאי האבנוסף, עפ"י דין, י .תו/או גרעוני או תכסיסניתו/ אינה סבירה

הבלעדי, לפסול הצעה ככל שהיא חסרה, מוטעית או מבוססת על  פי שיקול דעתו

 הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושאי המכרז.

כל אימת שנדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר, עליו למלא אותו בשלמותו  14.1.3

הצעת המחיר. אין  , ולהתייחס לכל הרכיבים הנדרשים בטופסובכתב ברור וקריא

להותיר סעיפים ללא מילוי, כאשר מציעים  אשר על אף האמור, יותירו בטופס הצעת 

המחיר סעיף אחד או יותר ללא מילוי, יהיה רשאי התאגיד לפסול את הצעתם בשל 

 כך. 

יובהר, כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל, הינו בכפוף להזמנת התאגיד  14.1.4

  ביעות רצונו המלא ביחס לקבלת השירותים.מראש ובכתב , ולש

הינה התמורה תאושר על ידי ועדת המכרזים, ו יובהר, כי התמורה שימלא המציע 14.1.5

  תהא הסיבה לכך אשר תהא. ,ולם לו תוספת כלשהי מכל סוג ומין, ולא תשהסופית

 , אלא אם צוין במפורש אחרת.המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מכל הסכומים  14.1.6

 .  הסכםב לקבוע והכול בכפוף, 30בתנאי שוטף + תנאי תשלום התמורה למציע יהיו  14.1.7

 הפרדת מעטפות  14.2

המציע יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים הנדרשים במסגרת מסמכי המכרז,  14.2.1

לרבות אלו הרלוונטיים לשלב האיכות, ובנוסף, יצרף את טופס ההצעה הכספית 

המסמכים הנדרשים על פיהם, ממולאים  )שתוגש בנפרד(, כשכל הפרטים ו/או כל

 כמפורט להלן: מעטפות 3וזאת באמצעות ו/או מצורפים כדבעי, 

מקצועית  הצעה – 1מעטפה נפרדת על גבה יציין את המלל הבא: "מעטפה מס'  14.2.2

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן למכרז 

". למעטפה זו יצרף  CDNבוסס על מערכת לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המ

העתקים )מקור+העתק( מכל המסמכים הנדרשים במסגרת המכרז,  2המציע 

)לרבות אלו הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף, ניקוד ציון האיכות, וכן ההבהרות 

 "(. 1)להלן: "מעטפה מס'  ולמעט  טופס ההצעה הכספיתשפורסמו, ככל שפורסמו(, 

ההצעה הכספית במעטפה המקצועית כאמור, עלולה לפסול טופס יובהר כי הכללת 

 את ההצעה.



18 

 
 

 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

מעטפה נפרדת על גבה יציין המציע את שם המכרז המלא וכן את המלל הבא:  14.2.3

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, כספית למכרז  הצעה - 2"מעטפה מס' 

הפצה, שיתוף וניהול תוכן לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

CDN  העתקים )מקור+העתק(  2", וכן את שמו של המציע. למעטפה זו יצרף המציע

של הצעתו הכספית, בשים לב לדגשים ולהוראות המפורטים במסגרת טופס ההצעה 

 "(.2יסגור אותה היטב )להלן: "מעטפה מס' הכספית, ו

להקמה ומתן שירותי מעטפה חיצונית על גבה יציין המציע את המלל הבא: "מכרז  14.2.4

תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט 

ואת  1". למעטפה זו יצרף המציע הן את מעטפה מס'  CDNהמבוסס על מערכת 

 "(.3ויסגור אותה היטב )להלן: "מעטפה מס'  2מס' מעטפה 

נתונים כספיים כלשהם בקשר עם ההצעה  1יודגש, כי אין לכלול במעטפה מס'  14.2.5

הכספית, ובכלל האמור לצלם ו/או להעתיק את פרטי ההצעה הכספית לתוך מעטפה 

 , והתאגיד יהיה רשאי לפסול כל מציע אשר יעשה כן.1מס' 

 

 זכויות ועדת המכרזים .15

 בלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז ובהתאם לכל דין, ועדת המכרזיםמ

 בנוסף: רשאיתתהא 

ר היוב בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם לדין. את המכרז לבטל  15.1

קיימת ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי. לפיכך, לעניין זה, כי 

אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים, כתוצאה מאי קבלת 

האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים 

בעניין  התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה

, בקשר עם ביטול התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,ת כל טענהזה ומתחייבים שלא להעלו

 .המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי המכרז

לפסול הצעות בין היתר, אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות ו/או  15.2

 הצעות שלא צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים.

בין היתר, , כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיהמציעים, אל בכל שלב לפנות  15.3

ו/או לצורך השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע חסר אחר, בכדי לקבל הבהרות להצעתו 

לבקר במשרד  לרבות מסמכים ו/או מידע נוסף של נתבקש המציע לצרף או לפרט בהצעתו, וכן

ו אותו לצורך ביצוע השירותים הזוכה, בין היתר, כדי לעמוד מקרוב על האמצעים שישמש

 נשוא המכרז.

 או כל הצעה שהיא כזוכה להכריז על ההצעה שקיבלה את הניקוד הסופי הגבוה ביותרלא  15.4

 .במכרז
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 . , בכל אופן שיעניק לתאגיד את מירב היתרונותלפצל את הזכייה בין מספר מציעים 15.5

, וזאת כל עוד לא נפתחה לשנות ו/או לעדכן ו/או להבהיר ו/או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז 15.6

 תיבת המכרזים.

לתקן טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות כך שהצעת המציע תכלול את התיקונים האמורים  15.7

 שבוצעו על ידי ועדת המכרזים, תהא ההשלכה הכספית שלהן אשר תהא. 

 

 התאמה לתנאי המכרז .16

זה  מכרז בנוסח מפורטות שהם כפי המכרז ודרישות לתנאי בהתאם ההצעות את להגיש יש 16.1

 ככתבו וכלשונו, וללא כל שינויים.

הצעות שיוגשו עם הסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או השמטות ביחס  16.2

לתנאי המכרז, עלולות להיפסל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ולדין החל. ככל 

אגיד יתעלם מהסתייגויות שהתאגיד יחליט שלא לפסול הצעה כאמור, כי אז מובהר שהת

ו/או התניות ו/או שינויים ו/או הוספות ו/או השמטות שיעשו בגוף המכרז ו/או ההסכם 

 המצורף ו/או איזה ממסמכי המכרז,  והם לא יחייבו אותו.

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל  16.3

לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים,  המסמכים הנדרשים. בנוסף, רשאי המציע

לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש 

 .על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו

המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות או טעויות סופר, או שתיהן יחד,  16.4

לתקן את הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, והצעתו יהיה התאגיד רשאי 

תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד. בהגישו הצעה בהליך זה, מקבל 

ומסכים המציע לתנאי זה, וככל שיבחר התאגיד לעשות בו שימוש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, 

 ויב להצעתו כפי שתוקנה ע"י התאגיד.ומבלי שיהיה חייב לעשות כן, יהיה המציע מח

 

 היעדר ניגוד עניינים .17

המציע לא יהיה במצב של ניגוד ענייניים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים, בינו או בין  17.1

התחייבויותיו במסגרת מכרז זה, ובין קשריו העסקיים, המקצועיים, האישיים, בין בשכר או 

בות כל עסקה או התחייבות שיש בה חשש לניגוד תמורת טובת הנאה כלשהי, ובין אם לאו, לר

 עניינים.
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה בין היתר, במקרה שבו לדעתו, המציע מצוי במצב המעורר  17.2

חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם, בכפוף למתן הזדמנות למציע 

 להתייחס לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו. 

ר מצב שבו יימצא המציע בניגוד עניינים, ידווח המציע על כך לאלתר וללא דיחוי היה ונוצ 17.3

לתאגיד, ויפעל בהתאם להנחיותיו, כפי שימסרו לו.  לצורך כך, המציע יחתום ויצרף להצעתו 

 מהצעתו למכרז. ויגישה כחלק 12  טופס מס'את 

 

  פסילת הצעות  .18

 התאגיד יהיהמבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, ובזכויות המוקנות לתאגיד לפי כל דין,  18.1

לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה רשאי 

בדין. אין  אחרת, כל זאת מבלי לגרוע מסמכויותיו אלא אם החליטמוטעית של נושא המכרז, 

 פלו בהצעה בתום לב.מזכותו של התאגיד למחול על פגמים טכניים שנ באמור כדי לגרוע

 אשר לגביו מציע הסף על לפסול הבלעדי דעתו שיקול לפי הזכות את לעצמו שומר התאגיד 18.2

 ויד על שירותיםה אספקתמ משמעותית שביעות אי לרבות, עמו שלילי ניסיון לתאגיד היה

התאגיד  כלפי התחייבויות קודמות תהפר ו/אוהנדרש  השירות של בסטנדרטים עמידה אי ו/או

 ועדת של דעתה לשיקול , בכפוף לזכות טיעון שתינתן למציע, בהתאםלמרמה חשד ו/או

 .המכרזים

חוק עסקאות גופים אשר אינו עומד בדרישות סעיף  מציע לפסולהתאגיד יהיה רשאי  18.3

יות המנויות במסגרת אפשרובכפוף ל , עפ"י שיקול דעתו של התאגיד1976ציבוריים, התשל"ו 

 האמור.  חוקה

 

 הבא התקשרות עם המציע  .19

 הבא את הזכות לפנות אל המציע  התאגיד שומר לעצמומבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין,  19.1

וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה  ,במדרג ההצעות על מנת שיבצע את ההתקשרות עפ"י הצעתו

יבויותיו עפ"י  תנאי המכרז ו/או אחר במכרז, כל מקום שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחי

כמו כן יהא התאגיד רשאי  במקרים כאמור להתקשר עם אחרים לצורך ביצוע נושאי . ההסכם

 המכרז.

ימי  3וזאת בתוך תאגיד על קבלת הצעת התאגיד, להודיע ל תינתן הזכות הבא כאמורלמציע  19.2

הציע לחזור ול , או שהשיב בשלילה, יהא רשאי התאגידשדורג שניע . לא עשה כן המציעבודה

 זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה. ואת הצעת
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 הצעות זהות .20

 הגבוה ביותרהסופי עבורן הינו הציון המשוקלל  אשרהצעות מספר ו במקרים בהם יתקבל 20.1

 תאגידה אשר הן מועמדות לזכייה בו, יהא רשאיו)כלומר הניקוד שהתקבל עבורן זהה(  במכרז

( בין המציעים הרלוונטיים, או לעשות ביניהם Best & Finalלקיים הליך תחרותי נוסף )

, ביותר גבוהאו לבחור בהצעה שקיבלה את ציון המחיר ה הגרלה או לפצל את ההתקשרות

 .די של התאגידהכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעו

 

 עיון בהצעה הזוכה .21

, כל משתתף במכרז יהא רשאי 1993 - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בכפוף לתקנה  21.1

לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות 

יום  30שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, וזאת תוך 

ג ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נצי

 כולל מע"מ בגין עיון בכל הצעה זוכה בנפרד.₪  250התאגיד, ובכפוף לתשלום סך של 

המשתתף במכרז לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של החלטת וועדת המכרזים, או בחלקים של  21.2

ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת וועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד 

 מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.

תוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים יובהר, כי ההצעה הזוכה תהיינה פ 21.3

בהצעתו )למעט הצעת המחיר( מהווים סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת במפורש בהצעתו, 

וינמק את הסיבות לכך. היה והמציע ציין בהצעתו כאמור, ייחשב כמי שהסכים שחלקים 

נו שלא יוכל לעיין בהם בעצמו. מקבילים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים בפניו, דהיי

על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים, שתהיה רשאית על פי 

 שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות הדין.

 אומדן 21.4

 

אשר קיים  לפסול הצעהשומר התאגיד על זכותו למכרז זה, להכין אומדן  במידה ויוחלט על ידי התאגיד

לדין החל והכול בכפוף לשיקול דעתה, התאגיד, פער מהותי בין הצעת המחיר הכלולה בה לבין אומדן 

 .ולפסיקת בית המשפט בהקשר זה

 בוטל .22

 משא ומתן עם מציעים .23

התאגיד שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז, שהצעותיהם נמצאו  23.1

 משפט בעניין זה.מתאימות, בכפוף לכל דין ולפסיקת בית ה
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

המציעים יידרשו  באופן שבוהליך המשא ומתן ינוהל, ככל שהתאגיד יחליט לנהל משא ומתן,  23.2

להגיש את הצעותיהם המשופרות במועד שייקבע על ידי התאגיד, תוך מתן מענה מלא ומפורט 

להנחיות שיינתנו. מציע שלא הגיש הצעה משופרת תהא הצעתו הראשונה הצעה סופית, אלא 

 אמר במפורש אחרת.אם נ

במסגרת זו, יהא רשאי התאגיד לבקש ממי מהמציעים להתאים, לשנות או לשפר את הצעותיהם, 

 בחלקן או במלואן, לרבות את הצעת המחיר ו/או כל פרט רלוונטי אחר.

 

 בדיקת ההצעות  .24

ההצעות התאגיד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, למנות וועדת משנה ו/או להיעזר לצורך בדיקת 

ביועצים ובמומחים כפי שימצא לנכון. ככל שיוחלט על מינוי או סיוע כאמור, יובאו ההמלצות האמורות 

 בפני וועדת המכרזים לקבלת החלטתה.

 

 תנאים כלליים .25

 ני מדינת ישראלדי

תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות 25.1

ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת דין, והמציעים 

 ההצעות.

 תניית שיפוט ייחודית 25.2

 .יפו-אביב-כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל              

 משלוח הודעות 25.3

ככתובת שנקבעה  כתובתה של ועדת המכרזים היא כמפורט לעיל. כתובתם של המשתתפים תיראה

  במסמכיהם.

ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר רשום, תיראה  תאגידכל הודעה אשר תישלח על ידי ה

כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או 

בו נשלחה; ואם נמסרה בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים  ביום העסקים שלאחר היום 

 בעת מסירתה. –ביד 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים                                                                            
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 פרטים על זהות המציע – 1 טופס

 

 

 המציע

 שם מלא של המציע

 

 

 סוג ההתאגדות

 

 

  כתובת המציע

פרטי איש 

הקשר למכרז 

 זה

 שם

 

 

 תפקיד

 

 

 דוא"ל

 

 

 טלפון )קווי וסלולרי(
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 זהות מורשי החתימה של המציע - 2מס'  טופס

 

 

 להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן  16/2018מס' מכרז פומבי  הנדון:

 CDNלשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת              

 

]יש למלא את מספר  ________]יש למלא את השם המלא[ מ"ר  _______________אני הח"מ, עו"ד

 הרישיון[, מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז שבנדון, ואלה הם:

 

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:  .1

........................................................................................ 

 

 סוג ההתאגדות : ................................................................. .2

 

 מספר זיהוי/רישום: .3

......................................................................................... 

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע / מספרי תעודת הזהות שלהם, דוגמת חתימה  .4

 של כל אחד ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם קיימות:

.............................. ................................................................. 

 

ציע /הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה, התקבלה ההחלטה בתאגיד המ .5

 לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.

 בכבוד רב,

 

__________________ __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת שם עוה"ד       שם מלא  כתובת וטלפון
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 3 טופס

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי    , נושא ת.ז. מס'    אני הח"מ, 

 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

"( המציע_________ )להלן: "__________אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ____ .1

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, , ________________________מס' למכרז פומבי 

לאור , וזאת CDNהפצה, שיתוף וניהול תוכן לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

 היותי מורשה לעשות כן מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר.

  צהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:לה לאור האמור, הריני .2

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן 

( 2לא הורשעו ביותר משתי )נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו  ❑

)להלן: "חוק עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( 

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עובדים זרים"(, התשנ"א

( 2הורשעו ביותר משתי )נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו  ❑ 

צעות חלפה עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת הה

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1שנה אחת )

( 2הורשעו ביותר משתי )נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו  ❑

עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת 

 ת ממועד ההרשעה האחרונה.( לפחו1ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 העבירה  

 

  העיצום הכספי /תאריך ההרשעה

 

1.   

2.   

3.   



26 

 
 

 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה" -" ו הורשעלצורך סעיף  זה: "

1976. 

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3

 לא חל( "חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף  ❑

 על המציע. 

, נכון ומעלה עובדים 100והיה ומעסיק על המציע והוא מקיים אותן,  חללחוק שוויון זכויות  9סעיף  ❑

כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה המציע מצהיר ומתחייב, גם  למועד האחרון להגשת ההצעות,

לחוק שוויון זכויות ובמידת  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד מצהיר לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין  –הצורך 

לחוק שוויון זכויות  9שום חובותיו לפי סעיף העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יי

 , קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן. זה לעיל בהתאם להוראות סעיף

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  "סעיף לצורך 

משרד  למנהל הכללי שלהמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה,  .4

 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

         _____________ 

 חתימת המצהיר           

 

 אישור

התייצב בפני מר אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ 
____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר לי באופן 
אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

________________      ___________________ 

 חתימה          תאריך            
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 7.10 – 7.5, 7.3 סעיפיםעמידתו בתנאי הסף לפי  בדברתצהיר המציע  - 4 טופס
 לקבלת הצעות להזמנה

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא 

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:אעשה כן אהיה צפוי/ה 

ומוסמך/ת  ("המציע"אני מנהלה/תה של חברת_________________ בע"מ ח.פ ______________ )להלן:  .1

 __________________________. מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מס'

למכרז, המציע מפעיל סניף אחד לפחות המצוי פיזית בישראל, נכון למועד האחרון להגשת הצעות הנני מצהיר כי  .2

 , כמפורט להלן:CDN-נציגים טכניים בתחום ה 4שבו מועסקים לפחות 

_______, __________________, מס' טלפון של הסניף:__________________כתובת הסניף:_____

 : (לצרף קו"ח של כל אחד מהנציגיםחה של הנציג, וכן יש לציין את שם + שם משפ) NCD-הנציגים הטכניים בתחום ה 4פרטי 

 ______, __________________:______2________________, שם נציג טכני ______:1שם נציג טכני 

 :_______________________________. 4_________________, שם נציג טכני _:____3שם נציג טכני 

 .CDN-דהיינו, נציג שהינו בעל ניסיון טכני של שנתיים לפחות בתחום ה –" נציג טכנילעניין סעיף  זה "

)ספק שירותי  אינטרנט( המורשים  ISP -ספקי ה 5הינו בעל הרשאה להתקנת שרתים, ע"י  המציעהנני מצהיר כי  .3

 בישראל.כדין 

ת בישראל על גבי בהפצת מדיה דיגיטלי 2018 – 2015הינו בעל ניסיון קודם בין השנים מציע ההנני מצהיר כי  .4

בו זמנית משתמשים ות התחברוי 10,000גופים שונים לפחות, שבמסגרתה בוצעו  2רשת האינטרנט, עבור 

(Concurrent Connections )יש לציין פרטי כל גוף בנפרד( , כמפורט בטבלה שלהלןלפחות לכל גוף(: 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

שם הגוף עמו 
התקשר 

  המציע
 

מהות ופירוט 
לגבי שירותי 

הפצת 
המדיה 

הדיגיטלית 
על גבי רשת 
האינטרנט 

  שניתנו 

האם הפצת 
המדיה 

הדיגיטלית על גבי 
רשת האינטרנט 
 נעשתה בישראל

 
)יש להקיף את 
התשובה הנכונה 

 בעיגול( 

מספר 
התחברוי

ות בו 
 זמנית

שבוצעו  
 בפועל

 
(10,000 

 לפחות( 

כתובת אתר 
האינטרנט 

של הגוף עמו 
התקשר 

המציע, שבו 
מופצת 
 המדיה 

תאריך 
ה תחיל

 וסיום של
מתן שירותי 

  ההפצה
)יום, חודש 

 ושנה(

הגוף שעבורו ניתנו פרטי 
 השירותים

שם איש 
 קשר

 טלפון

   

 כן/לא

     

   

 כן/לא

     

  

 

 

 כן/לא

     

   

 כן/לא

     

 

יש לציין __________________)ברוחב פס של ISP-גישה וחיבור ישירים וסימטריים ללמציע יר כי מצההנני  .5

  (.ללא סטטיסטיקה, mb 100/100 -את רוחב הפס של המציע, שלא יפחת מ

לכל הפחות, המצויות  (Data Centresחוות שרתים ) 2-מ CDN-המציע מפעיל את שירותי ההנני מצהיר כי  .6

 פיזית בישראל, בכתובות שלהלן:

(1(_______________________________________)2_________________________________) 

מרכז בקרת החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  12במשך המציע מפעיל הנני מצהיר כי  .7

פק המסוגל לס CDNהמאויש על ידי מפעיל  ,בישראל ( בשפה העברית, אשר מקום מושבו הינוNOCשירות )

 בכתובת:המצוי ימים בשנה לפחות,  364(, 24/7בכל ימות השבוע ) ,מענה טכני טלפוני בזמן אמת

___________________________________________ ____________

____________________________________________________________________________ ,

 _____,_________________________________________מס' הטלפון של מרכז הבקרה:_________

___________ _________________ :)שם + שם משפחה( המאייש את מרכז הבקרה CDN-פרטי מפעיל ה

 (.יש לצרף קורות חיים של המפעיל)*
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

ותיקון תקלות לרבות ניטור, איתור ופיתוח, תחזוקה , תמיכהדהיינו, שירותי  –" מענה טכני" –לעניין סעיף זה 

 . וכיוב' ,למערכות

-בהקמה, הטמעה וניהול פרויקטים בתחום  ה המציע מעסיק מנהל פרויקט שהינו בעל ניסיוןהנני מצהיר כי  .8

CDN פרטי מנהל הפרויקט )שם + שם שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 3-ב .

של מנהל  קורות חייםיש לצרף משפחה(:________________________________________ )

 הפרויקט(.

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא. .9

 
 ________________ 

 חתימה          
 אישור

. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב' אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר
________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, ואשר 
רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו אם 
 בפניי.

__________________ 
  עו"ד )חתימה +חותמת(                       
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 ניסיון נוסף של המציע לצורך בחינת איכות ההצעה – 5טופס מס' 
 
 

בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אני הח"מ, _________ 

 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 ("המציע"אני מנהלה/תה של חברת_________________ בע"מ ח.פ ______________ )להלן:  .א
 במסגרת מכרז מס' ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה

.__________________________ 

ניסיון במתן שירותי הפצת וידאו ליניארי על גבי רשת האינטרנט, באורך הריני מצהיר בזאת כי למציע  .ב
 , כמפורט בטבלה שלהלן:דק' לפחות 30של 

 
שם הגוף עמו 

התקשר 
  המציע

 

מהות ופירוט 
לגבי שירותי 

הפצת 
המדיה 

הדיגיטלית 
על גבי רשת 
האינטרנט 

  שניתנו 

האם הפצת 
המדיה 

הדיגיטלית 
על גבי 
רשת 

האינטרנט 
נעשתה 
 ?בישראל

 
)יש להקיף 

את 
התשובה 
הנכונה 
 בעיגול( 

האם הופץ וידאו 
במסגרת 
 ? השירות

 
יש להקיף את )

התשובה הנכונה 
ולציין  בעיגול

 (משך השידור

כתובת אתר 
האינטרנט 

של הגוף עמו 
התקשר 

המציע, שבו 
מופצת 
 המדיה 

תאריך 
ה תחיל

 וסיום של
מתן שירותי 

  ההפצה
)יום, חודש 

 ושנה(

הגוף שעבורו ניתנו פרטי 
 השירותים

שם איש 
 קשר

 טלפון

   

 כן/לא

 

 כן/לא

משך השידור 
 בדקות_______

    

   

 כן/לא

 

 כן/לא

משך השידור 
 בדקות_______

    

  

 

 

 כן/לא

 

 כן/לא

משך השידור 
 בדקות_______

    

   

 כן/לא

 

 כן/לא

משך השידור 
 בדקות_______
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא. .ג

 
 ________________ 

 חתימה          
 אישור

. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב' אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר
________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, ואשר 
רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו אם 
 בפניי.

__________________ 
  עו"ד )חתימה +חותמת(                       
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 
 

 הצהרת מנהל החברה על נתונים חשבונאיים – 6 טופס

_________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אני הח"מ, 

 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

אני מנהלה/תה של המציע _________________ בע"מ, מספר זיהוי ______________ )להלן:  .1

 בשם המציע כחלק מהצעתו למכרז זה."( ומוסמך מטעמו להצהיר המציע"

הצעות, הנני מצהיר כי מחזור ההכנסות של המציע  לקבלתלהזמנה  7.4בהתאם לקבוע בתנאי הסף שבסעיף  .2

הפצת שידורי מדיה דיגיטלית, הטמעה, וניהול מערכות שידור מתחום   2017, 2016, 2015בכל אחת מהשנים 

 לא כולל מע"מ לשנה.₪( )מיליון ₪  1,000,000(, עומד על לפחות CDNלאינטרנט )מערכות 

בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים )המאוחדים, ככל שרלוונטי( לשנים -להלן פירוט הנתונים הכספיים על .3

2017-2015 : 

)בש"ח ללא  2015 
 מע"מ(

)בש"ח ללא  2016
 מע"מ(

)בש"ח ללא  2017
 מע"מ(

    מחזור הכנסות

 

של  2017-2015לשנים  המציע )המאוחדים, ככל שרלוונטי( של המבוקרים הכספיים בדוחות נכללה לא .4

המציע וכן של התאגיד הקשור )במידה שהתאגיד מבקש להוכיח עמידה בתנאי הסף הפיננסיים באמצעות 

גילוי בדבר אי  2015,2016,2017תאגיד קשור, וככל שהדבר אפשרי בהתאם למסמכי המכרז(, לשנים 

ל המציע ודאויות מהותיות הקשורות לאירועים או מצבים שעשויים להטיל ספק משמעותי בדבר יכולתו ש

 ושל התאגיד הקשור לפעול כעסק חי. 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

   ולראיה באתי על החתום: 

    

                                                                                                              ________________ 
 חתימה          

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _______________ מ.ר. ___________, מאשר/ת בזה כי ביום __________ התייצב/ה בפניי 
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ______________ / המוכרת/ת לי באופן 

זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  אישי, ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע על הצהרה
את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 

 וחתם/ה עליו בפניי.

                                                                                                            __________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                     
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 

   המציע לעניין נתונים חשבונאיים הצהרת מנהל  בדברדוח מיוחד של רואה חשבון מבקר  – 7 טופס

 
 

בדבר נתונים  ____________ דוח מיוחד של רואה חשבון מבקר על הצהרת מנהל המציע הנדון : 

 חשבונאיים במסגרת מכרז _______________

ביקרנו את הנתונים החשבונאיים "(, המציע_______________ )להלן " לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע

מחזור הכנסות והפניית תשומת לב בדבר "העסק  –המפורטים בהצהרת מנהל המציע לעניין הנתונים הפיננסיים 

"( שבנדון, המצורפת והמסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות ההצהרההחי" )להלן: "

 מנהל המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים החשבונאיים בהצהרה בהתבסס על ביקורתנו. 

על פי תקנים אלה נדרש מאתנו חתכנו את  .ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים החשבונאיים הכלולים בהצהרה הנ"ל 

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבנתונים 

 רתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. החשבונאיים שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שביקו

, בהתאם לספר מכל הבחינות המהותיות ,נאותהנתונים החשבונאיים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן לדעתנו, 

 .האמור בה לתקופה המדווחתאת  החשבונות של החברה

 

 

 בכבוד רב,

 

 כתובת:_________________  שם רואה חשבון:___________

 

 חתימה:_________________  ____תאריך:_____________
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

  בוטל - 8טופס מס' 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 תנאי המכרזוהבנת בדבר אישור  התחייבות המציע - 9מס'  טופס

 כבודל
 תאגיד השידור הישראלי 

 

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף  16/2018מכרז פומבי מס' 

 CDNוניהול תוכן לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

 

 

)שם מלא של המציע(, מס'  , המורשה ליתן הצהרתי זו בשםאני החתום מטה .........................

 תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז ..................., מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: 

 

נספחיו, על תנאי המכרז דרישות והנני מאשר שקראתי ובדקתי היטב את בחתימתי על הצעה זו,  .1

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז, ולא אציג כל תביעות או והבנתי אותם באופן מלא, 

דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה, וכי אני מוותר מראש על טענות 

 כאמור.

 

אני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף ובכל יתר התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרז, וכי  .2

 הצעתי עונה על כל הדרישות במסמכי המכרז.

 

ההתחייבויות ולספק את השירותים בהתאם ככל שאזכה במכרז, אני מקבל על עצמי לבצע את כל  .3

  לדרישות ולתנאים המפורטים בכתב המכרז ונספחיו לשביעות רצונכם המלאה. 

 

בלבד, בלי תיאום, במישרין ו/או בעקיפין, באופן  בשם המציע ועבורואני מגיש הצעתי במכרז זה  .4

יזה מן הפרטים , לגבי או/או מציע פוטנציאלי ו/או מי מטעמו מלא או חלקי, עם כל מציע

 ידי.-המפורטים בו ואשר מוצעים על

 

על  זכויותיי או חובותיי את לאחר להעביר אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי, לא אהיה רשאי .5

 מקצתן. או כולן שייחתם עמי, ככל שאבחר כמציע זוכה, ההסכם פי

 

ימים  60-א תהיה בתוקף להצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, והי .6

מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לי ואני מסכים לכך שהתאגיד יהיה רשאי לדרוש 

. ידוע לי שאם לא כך אעשה עד התאם לשיקול דעתו הבלעדיממני להאריך את תוקף הצעתי זו ב

, ואני למועד הנקוב בהודעה, התאגיד יהיה רשאי לראות אותי כמי שחזר בו מהצעתו במכרז

 מסכים לכך מראש ומוותר על כל טענה נגד התאגיד בעניין.
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

מבלי לגרוע מהתחייבותי לפי הסכם ההתקשרות, אני מתחייב כי אעשה שימוש לצורך מכרז זה  .7

 אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש.

 

אני מתחייב כי חובות הסודיות המפורטות בהסכם ההתקשרות יחולו עליי גם במסגרת הליכי  .8

 המכרז )עד לבחירת הזוכה(, בשינויים המחויבים. 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 תצהיר לעניין אי תשלום דמי תיווך  - 10 טופס

 

 הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כדלקמן:

 

לא נפעל להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  .1

דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של תאגיד 

בתאגיד, בקשר להליך התקשרות ו/או מכרז השידור הישראלי )להלן: "התאגיד"( ו/או כל גורם 

 ו/או חוזה.

לא נפעל לשידול ו/או לשיתוף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם בתאגיד, על מנת לקבל  .2

מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או מכרז ו/או חוזה, ו/או במטרה לקבוע מחירים 

 באופן מלאכותי ו/או שאינו תחרותי.

בניגוד לאמור בתצהיר זה במסגרת הליכי ההתקשרות של התאגיד ו/או כל חוזה/הזמנה  לא פעלנו .3

 שנובעים מהם.

 .1977לא פעלנו ו/או בכוונתנו לפעול בניגוד לדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז  .4

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות הדין, במידה והתעורר ו/או יתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד  .5

זה, ידוע לנו כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, למנוע  לאמור בתצהיר

מהמציע להשתתף בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך 

אחר ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל זכייתנו בהליך ו/או בחוזה ו/או 

 יך ההתקשרות.בהזמנה הנובעים מהל

אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים  .6

 בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של התאגיד ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

 

 

 על החתום:באנו  לראיה                                

 

 

 : _____________חתימה וחותמת____________שם: ______  

 ______________ תאריך:
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 ממליצי המציעפירוט  - 11מס'  טופס

 

____________)הגדרת תפקיד( -אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, המשמש כ

במציע________________)שם מלא של המציע(, ח.פ/ ע"מ_____________________)להלן: "המציע"(, 

לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 הינה כדלקמן:, זהבכתב כי רשימת הממליצים של המציע, לצורך מכרז יר/ה בזה מצה

 

שם הגוף לו  
ניתנו 

השירותים 
  ע"י המציע

תאריך מתן 
השירות 

 וסיומו
 )חודש ושנה(

-שירותי הפירוט 
CDN  שניתנו 

שם איש קשר אצל 
ופרטי  , תפקידוהלקוח

 התקשרות מלאים
 )טלפון וכתובת מייל(

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.   

 

 

   

 

_____________                          _____________              ___________ 
 שם                             חותמת וחתימה                                   תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 העדר ניגוד עניינים - 12טופס 

 
אני הח"מ ________________, נושא/ת ת.ז. מס' _________________,  מצהיר/ה ומתחייב/ת 

 כדלקמן:____________________________ בשם המציעבזאת 
 
 מציע או כי אין ל  בדיקה וחקירה כמיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת,נערכה על ידי לאחר ש .1

כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים עם אינטרסי 
 , או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.התאגיד או פעילותו

אני מצהיר ומתחייב, כי כל אימת שההתקשרות תהא בתוקף וכן בכל עניין הנוגע להתקשרות, אף  .2
 כדלקמן:אם פג תוקפה על פי העניין 

ו/או עם  חתי ו/או עסקי עם מי מעובדי התאגידלאלתר ככל שיהיה לי קשר משפ אודיע לתאגיד  2.1
 המכרז.במסגרת  עלול להשפיע על התקשרותי עם התאגידכל גורם אחר ש

על כך, תוך הצגת  לתאגידבכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל, אודיע מידית  2.2
, ככל שיינתן, אהיה רשאי להמשיך בהתקשרות התאגידאישור הסיבות לחשש. רק לאחר קבלת 

  המכרז.במסגרת  תאגידמול ה

לתאגיד ללא במקרה בו אהיה במצב שעשוי להעמיד אותי בחשש לניגוד עניינים, אודיע על כך  2.3
 .הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו את המידע כל דיחוי, אמסור לו

קבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או או/או  אתן ציע ו/אואני מצהיר ומתחייב שלא א .3
לטה ו/או מעשה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על הח

  .מכרזהבמסגרת , בקשר להתקשרות בתאגיד או כל גורם אחרו/ תאגידמחדל של ה

ו/או  תאגידבעקיפין, עם נושא משרה בו/או שתף פעולה במישרין אשדל ו/או אלא אני מצהיר ש .4
ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך  וו/או מי מטעמ תאגידעובד ה

 המכרז.במסגרת התקשרות ה

ו/או  תאגידשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה באשדל ו/או אלא אני מצהיר ש .5
בצורה מלאכותית ו/או  תשלומים לקבלגורם אחר במטרה ו/או כל  וו/או מי מטעמ תאגידעובד ה
 .חוקית בלתי

ו/או  תאגידה במסגרת הליכי ההתקשרות שלבמסמך זה, או לא אפעל בניגוד לאמור /ו תילא פעל .6
 כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

 ולראיה על החתום:

 

         ____________ _____________________        ___________________ 
 חתימת המצהיר/ה         שם המצהיר/ה               תאריך     
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 -יוגש במעטפה נפרדת-

  טופס הצעת מחיר –13טופס 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו, על כל תנאיו ודרישותיו, 
 , בהתאם לתנאי המכרז נשוא טופס זה,את השירותים נשוא המכרזמעוניינים ליתן לתאגיד השידור הישראלי 

 מתכבדים בזאת להגיש הצעתנו כדלקמן:ולצורך כך 

 ממשקל ההצעה הכספית 20% - : טבלת הקמה1טבלה מס'  .1

מחיר חד  כמות  פריט / מערכת מס"ד
פעמי 

לא )₪(, 
כולל 
 מע"מ

 משקל
פנימי 
לצורך 
שקלול 
מחיר 

ההצעה 
 בלבד

 הערות

התמחור המוצע יכלול את השירותים כפי שהם  20  1 הקמת מערכת ההפצה 1
, 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.4, 2מפורטים בסעיפים 

2.10 ,2.12 ,2.13 ,2.14  ,2.15 ,2.16 ,2.19 ,2.20 ,
 מפרט השירותים. -לחלק ד'  2.232.25,  2.21

* הפצת כלל השידורים כוללת גם שידורי וידאו 
יים ומוקלטים נוספים מעבר לשידורי ואודיו ח

התראה  -הרדיו והטלוויזיה ושירות פודקאסט 
 והורדת התכנים למכשיר המשתמש.

התמחור יכלול את הקמת מערך הקידוד  20  1 הקמת מערכת הקידוד 2
, 2.5, 2.3, 2.2והשידור תוך התייחסות לסעיפים 

 מפרט השירותים. -לחלק ד'  2.25
הקמת המערכת ליצירה  3

 וטיפול בתוכני מדיה
התמחור יכלול את הקמת המערכת כפי  20  1

לחלק  2.25, 2.14, 2.13 , 2.12שמפורט בסעיפים 
 מפרט השירותים. -ד' 

ממשקי צפייה  4
 מותאמים )נגנים(

התמחור יתייחס לכל המרכיבים כפי שמפורט  10  1
 מפרט השירותים. -לחלק ד'  2.11בסעיף 

 DANTEמודולי  5
 DHD Audioלמערכת 

הדרושים לחיבור 
המקודדים לנקודות 
ההזנה של התאגיד, 
וחיבורים נוספים 
לנקודות הזנה ככל 

 שיידרשו. 

התמחור יתייחס לכל המרכיבים כפי שמפורט  5  1
 מפרט השירותים. -לחלק ד'  2.11,2.4.12בסעיף 

חיבור מאובטח עם רוחב  6
פס מובטח שיכלול את 

כלל החיבורים הנדרשים 
, ISP-גם בחצרות ה

 .IXPכולל 

התמחור יתייחס לכל המרכיבים כפי שמפורט  5  1
מפרט  -לחלק ד'  2.5,  2.11,2.4.12בסעיף 

 השירותים.

אין להוסיף יש למלא מחירים בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס זה. 

ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן 

 . שהוא
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

מנגנון להגנה על זכויות  7
( לשידורי DRMיוצרים )

VOD 

התמחור המוצע יכלול את השירותים כפי שהם  20  1
מפרט  -לחלק ד'  2.23מפורטים בסעיף 

 השירותים.

  100   סה"כ 

 

 

 ממשקל ההצעה הכספית 20% - :  מערכת הפצת השידורים2טבלה מס'  .2

 פירוט כל המרכיבים הנדרשים למערכת הכוללת לניהול והפצת השידורים: 

כמות  פריט / מערכת מס"ד
 נדרשת

מחיר שימוש 
לא )₪(, לחודש 

 כולל מע"מ

 הערות משקל

הפצת כלל השידורים  1
 בארץ ובעולם

התמחור המוצע יכלול את  28  מערכת 1
השירותים כפי שהם מפורטים 

, 2.8, 2.7, 2.6, 2.4, 2בסעיפים 
2.9 ,2.10 ,2.12 ,2.13 ,2.14  ,

2.15 ,2.16 ,2.19 ,2.20 ,2.21  ,
מפרט  -לחלק ד'  2.25, 2.23

 השירותים.
* הפצת כלל השידורים כוללת 

יים גם שידורי וידאו ואודיו ח
ומוקלטים נוספים מעבר 

לשידורי הרדיו והטלוויזיה 
התראה  –ושירות פודקאסט 

והורדת התכנים למכשיר 
 המשתמש.

צפייה מותאם  נגן 2
 לתאגיד 

התמחור המוצע יכלול את  18  נגן 1
השירותים כפי שהם מפורטים 

מפרט  -לחלק ד'  2.11בסעיף 
 השירותים.

קידוד שידור  3
מהתאגיד לספק עבור 

טלוויזיה בשידור  ערוץ
חי ותכניות טלוויזיה 
מוקלטות בהיקף מלא 

בהתאם לשידורים 
 הזמינים.

ערוץ  1
 וידאו

התמחור המוצע יכלול את  10 
השירותים כפי שהם מפורטים 

 2.25, 2.5, 2.3, 2.2בסעיפים 
 מפרט השירותים. -לחלק ד' 

קידוד שידור  4
מהתאגיד לספק עבור 

 FMאודיו  ערוץ
 24/7בשידור חי רציף 
ותכניות רדיו 

 מוקלטות בהיקף מלא

ערוץ  1
 FMרדיו 

התמחור המוצע יכלול את  10 
השירותים כפי שהם מפורטים 

, 2.25, 2.5, 2.3, 2.2בסעיפים 
 מפרט השירותים. -לחלק ד' 

מערך קידוד ושידור  5
עד לחצרות הספק של 

, אודיו דיגיטלי ערוץ
  24/7בשידור חי רציף 

ערוץ  1
רדיו 
 דיגיטלי

התמחור המוצע יכלול את  10 
השירותים כפי שהם 

, 2.3, 2.2בסעיפים  מפורטים
מפרט  -, לחלק ד' 2.25, 2.5

 השירותים.
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

מנגנון להגנה הפעלת  8
על זכויות יוצרים 

(DRM לשידורי )
VOD  

10,000 
 משתמשים

התמחור המוצע יכלול את  10 
השירותים כפי שהם מפורטים 

מפרט  -לחלק ד'  2.23בסעיף 
 השירותים.

מנגנון להגנה הפעלת  9
על זכויות יוצרים 

(DRM )- משתמשים
נוספים לשידורי 

VOD 

1,000 
 משתמשים

 14  

  100   סה"כ 

 

 ממשקל ההצעה הכספית %10 - באתר הספק: אחסון תוכני מדיה מוקלטים 3טבלה מס'  .3

 )₪(,מחיר לחודש  פריט / מערכת מס"ד
 לא כולל מע"מ

 הערות משקל

אחסון בשרתי הספק בנפח  1
  15TBשל 

תמחור האחסון לא יכלול קבצים אשר  60 
 2.12.10.12תוקפם פג כפי שמפורט בסעיף 

 מפרט השירותים. -לחלק ד' 

 1TBשל כל סון חאתוספת  2
 נוסף

 40  

  100  סה"כ 

 

 ממשקל ההצעה הכספית %20 - ם: תעבורת שידורי4טבלה מס'  .4

 )₪(,מחיר לחודש  פריט / מערכת מס"ד
 לא כולל מע"מ

 הערות משקל

ל  תעבורת שידור ש נפח 1
1TB   עד נפח של(500TB) 

 30  

ל כל נפח תעבורת שידור ש 2
1TB   נוסף )בנפחים שבין

501TB 1 -לPB) 

 25  

 1TBנפח תעבורה של כל  3
 .1PBמעל  ףנוס

 15  

בו זמניות התחברויות  5
(Concurrent 

Connections לשידור )
-מעבר ל מוקלטאו /לינארי ו
משתמשים  *20,000

מחוברים בו זמנית. המחיר 
 5,000יינתן לפי מדרגות של 
 משתמשים נוספים.

 

 30  
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

*יובהר, כי רכיב זה ישולם 
למציע רק במידה שתהיינה 

 20,000-למעלה מ
 התחברויות בו זמנית.

  100  סה"כ 

 

 

 

 ממשקל ההצעה הכספית %20 - שעות פיתוח וניהול אינטגרציות: 5טבלה מס'  .5

מחיר עלות  / מערכת פריט מס"ד
 )₪(,  ליחידה

 לא כולל מע"מ

 הערות משקל

שעת עבודה עבור נציג  1
שעות  50)עד  הספק

 ראשונות(

התמחור המוצע יכלול את השירותים כפי  25 
מפרט  -לחלק ד'  2.18 שהם מפורטים בסעיף

 השירותים.
 נציג עבור עבודה שעת 2

 51-ה)מהשעה  הספק
 (ומעלה

 15  

שעת עבודה מזדמנת  3
 עבור פיתוח

התמחור המוצע יכלול את השירותים כפי  60 
מפרט  -לחלק ד'  2.24שהם מפורטים בסעיף 

 השירותים.
  100  סה"כ 

 

 ממשקל ההצעה הכספית %10 -שירותים אופציונליים : 6טבלה מס'  .6

רישיונות כמות  פריט / מערכת מס"ד
 נדרשת

 חודשימחיר 
 )₪(,  ליחידה

 לא כולל מע"מ

 הערות משקל

מנגנון הפעלת  1
להגנה על זכויות 

 (DRM) יוצרים
לשידורים 
 לינאריים

10,000  
 משתמשים

התמחור המוצע יכלול  60 
את השירותים כפי שהם 

 2.23ף מפורטים בסעי
מפרט  -לחלק ד' 

 השירותים.

מנגנון הפעלת  2
להגנה על זכויות 

- (DRM) יוצרים
משתמשים נוספים 

לשידורים 
 לינאריים

1,000  
 משתמשים

 40  

  100  סה"כ  
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

, בהתאם למשקלים  6-1מחיר ההצעה הכולל הינו סה"כ כל הסכומים המוצעים על ידי המציע בטבלאות 

ה לעיל תכלול את כל השירותים ו/או המוצרים בהתמורה הנקו .שהוגדרו על גבי הטופס בעמודת "משקל"

 הנלווים לרכיבים המפורטים בטופס הצעת מחיר זה, בין אם צוינו במפורש ובין אם לאו.

 

 דגשים:

 

 התאגיד יהא ,סופר טעויות או/ו חשבוניות בהצעתו טעויות ונפלו המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה •

 הטעויות תיקון את תכלול וההצעה ,תהא אשר לתיקון ההשלכה הכספית תהא ,הטעויות לתקן רשאי

 .ידי הועדה על שבוצעו לאחר

 

 

 _______________________________________________שם המציע )המלא(:

 ____________חתימה וחותמת המציע:______________________________________
 

 תאריך:______________________________________________________________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להוסיף יש למלא מחירים בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס זה. 

לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג 

 . שהוא
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

  בוטל – 14מס'  טופס
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 

 מסמך ב'

 

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן  הסכם

 CDNלשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

 

 שנערך ונחתם ב........................... ביום ............. לחודש ...........................שנת ........

 

 בין

 

 תאגיד השידור הישראלי

באמצעות המנכ"ל הזמני, מר אלדד קובלנץ ומר רן היילפרן, סמנכ"ל  הכספים, המורשים להתחייב 

)י( בחוק השידור 95בהתאם לקבוע בסעיף  500501952יחד בשם תאגיד השידור הישראלי  מספר 

 , תל אביב.6מרחוב קרמניצקי  2014-הציבורי הישראלי, תשע"ד

 

 "(התאגיד" -)להלן 

 מצד אחד;

 

 לבין

 

................................................. 

 

 מספר רישום ..............................                                          

 

 מרחוב ...................................................        

 

 "(הספק" -)להלן 

 מצד שני;

 

 

מערך קידוד, הפצה, שיתוף ל הקמה ומתן שירותי תמיכהלצורך  הספקוהתאגיד מעוניין להתקשר עם   הואיל

, בעקבות זכיית הספק במכרז CDNוניהול תוכן לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

)להלן:  "(, והכול כמפורט במסמכי המכרז, לרבות במפרט הטכניהמכרז)להלן: " 16/2018מס' 

 "(.השירותים"
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, , לאחר בדיקה מדוקדקת של תנאי המכרז, על נספחיו, והספקוהואיל   

 ומהווה חלק בלתי נפרד  ממנו; למסמכי המכרזהגיש הצעתו למכרז המצורפת 

 

מהסוג והספק מעוניין לספק לתאגיד את השירותים, והוא מצהיר כי הוא עוסק במתן השירותים  והואיל

הנדרש, כי הוא בעל הידע, המיומנות והניסיון הנדרשים לביצוע השירותים, באופן, באיכות ובמועדים 

הנדרשים במסגרת המכרז, לרבות העסקת כוח אדם מקצועי, מוסמך ומתאים לביצוע השירותים, 

 ובהיקף הנדרש לצורך כך;

 

 נבחרה על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה במכרז; הספק והצעת והואיל

 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם;והואיל   

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

 

הצדדים לפיו  המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות 1.1

כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות הקריאה בלבד. למונחים 

הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז, אלא אם כן 

 משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.

 

ת הסכם זה ייעשה במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראו 1.2

מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם 

התאגיד, אלא אם נאמר במפורש אחרת. למען הסר ספק, מובהר כי חוסר לא ייחשב 

 כסתירה.

 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:  1.3

 

 ;המחיר, לרבות הצעת על נספחיה הצעות קבלתההזמנה ל

 ;ונספחימסמכי המכרז על 

 ;מפרט השירותים /המפרט הטכני

התאגיד כל מסמך ו/או הבהרה ו/או שינוי ו/או תוספת שיפורסמו ו/או פורסמו ע"י 

 במסגרת הליכי המכרז;

 

כל הצעה, מסמך, מכתב, היקפים, כמויות, מחירים וחילופי דברים מכל סוג שהוא, בין  1.4

ן הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או אחרים פה ובין בכתב, שהוחלפו בי-בעל

מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

הצדדים, אלא אם צוין מפורשות לגבי אותו מסמך מוקדם כאמור, כי הוא מהווה חלק 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 במכרז ספקהצהרות והתחייבויות ה 2

 

 מתחייב ומצהיר כדלקמן: ספקה

 

 .בקשר למתן השירותיםלהעניק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל  2.1

 

את השירותים ולמלא אחר כלל התחייבויותיו על פי המפורט  לספקהספק מתחייב  2.2

וכן בהתאם להנחיות התאגיד, במסמכי המכרז, לרבות בהסכם זה על כלל נספחיו, 

ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים והמחמירים ביותר, וזאת כמיטב הנוהג המקצועי 

במסגרת זו מתחייב לעשות במקצועיות ובמיומנות מרבית, בהתאם להוראות כל דין ו

 רצונו המלא של התאגיד.  ככל יכולתו על מנת להעניק את השירותים לשביעות

 

כי ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז  2.3

והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם 

 .לצרכי התאגיד ככל שיידרש

 

אינו פוגע בזכויות צד ג'  ,בהתאם להסכם זה ,מתן השירותים על ידיו עבור התאגיד 2.4

יות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו ו/או בכל זכות כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכו

 אחרת.

 

, הציוד, את כל היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים יש לו 2.5

וכן את הידע המקצועי,  ,העומדים לרשותוהמתאימים ומשאבי האנוש  התשתיות

נדרשים לתאגיד לפי מכרז השירותים הכלל הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם הענקת 

 , באופן הנדרש על ידי התאגיד.והסכם זה

 

, רישיונות, במסמכיםחייב להחזיק למשך כל תקופת ההתקשרות, ומתמחזיק הוא  כי 2.6

בהתאם להוראות כל דין, לרבות תעודות,  רלוונטיים כשהם תקפיםאישורים ו היתרים

ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. ו מתן השירותיםהסמכות והכשרות הנדרשים לשם 

מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם  ספקה

בנוסף מתחייב הספק, כי ככל שהוא קשור  ולהציג המסמכים לתאגיד בכל עת שיידרש.

בהסכם לצורך קבלת איזה מהשירותים הקבועים במכרז )ככל שקיימת אפשרות כזו 

ל תקופת במכרז(, יהיה עליו להחזיק בהסכמים אלו כשהם תקפים למשך כ

 ., ולדאוג להאריכם בהתאםההתקשרות
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

הספק מצהיר, כי הוא וכל הפועלים מטעמו עומדים בדרישות כל דין בכל הנוגע לביצוע  2.7

ים את כל הוראות הדין, צווי ההרחבה יהשירותים, ובכלל זה, הוא מקפיד לק

וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים בכל הנוגע לתנאי ההעסקה של עובדיו לרבות 

, והתקנות לפיו, וכן החקיקה המסדירה את 1987אות חוק שכר מינימום, התשמ"ז הור

העסקתם של עובדים זרים )לרבות הוראות התכ"ם החלות בעניין העסקת עובדים 

 זרים(.

 

כי ישלם לעובדיו לכל הפחות את שכר המינימום, לרבות כלל הזכויות הסוציאליות   2.8

 מעת לעת.בכל דין רלוונטי, כפי שיעודכן  הקבועים

 

להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו  2.9

והאוסר או מגביל את יכולתו להעניק את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

שעות, על כל שינוי במעמדו  48יודיע לתאגיד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך  ספקה

החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים 

המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד אחר התחייבותו לפי 

 הסכם זה.

 

ות בסעיף זה על כל חלקיו כמו גם המפורט ספקמובהר כי נכונותן של הצהרות ה 2.10

הצהרותיו בהצעתו במכרז, היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או 

חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של 

 , על כל הכרוך בכך.ספקהסכם זה מצד ה

 

 ו/או קיטון ויכולת גידולמלאה היא בעלת גמישות נשוא ההסכם המערכת הספק מתחייב לכך ש 2.11

)כגון ביצוע שינויים במספר שרתי ההפצה, רוחבי פס לשידור, איכויות  לפי דרישת התאגיד

שידור, התאמה לפורמטים נוספים(, וכי בכל עת שיידרש לכך, יהיה עליו לבצע את כל השינויים 

סמכי המכרז, ובכלל זה, הוראות וההתאמות הנדרשות על ידי התאגיד, בהתאם להוראות מ

 המפרט הטכני/ מפרט השירותים. 

 

גישה ישירה וזמינה  הספק מתחייב לכך שיש לו, ולמשך כל תקופת ההתקשרות לפחות, תהיה לו 2.12

לצורכי בשימוש בלתי מוגבל להשתמש במערכת לפי כל דין והסכם, והוא יהיה מוסמך  ,לקוד

 אגיד.מכרז זה, במשך כל תקופת ההתקשרות עם הת

 

מאשר כי ידוע לו שהצפי למועד תחילת מתן השירותים הינו במהלך חודש אוקטובר  הספק 2.13

חד עם במועד זה. ימתחייב להיות ערוך להפעלת המערכת ומתן השירותים באופן , ומשכך 2018

זאת, על המציעים להביא בחשבון שהתאגיד יהיה רשאי לקבוע כל מועד אחר לצורך קבלת 

 השירותים, בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הבלעדי.  
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 לתאגיד  ספקידי ה-השירותים שיינתנו על 3

את השירותים  ספק, מזמין בזה התאגיד מאת הספקבהסתמך על הצהרותיו של ה 3.1

, והכול בהתאם לדרישות ל נספחיהם, לרבות במפרט הטכניהמפורטים במסמכי המכרז ע

לשנותם מעת לעת, לפי צרכיו המקצועיים, לרבות להרחיבם או התאגיד, אשר יהיה רשאי 

 לצמצמם.

 

 תאגיד.וניתן לכל תמורה בגין שירות שלא הוזמן במפורש  ספקיובהר, כי לא תשולם ל 3.2

 

שלא על בסיס בלעדיות וללא התחייבות להזמנת יובהר, כי הסכם זה מהווה התקשרות בנוסף  3.3

כמויות או היקפים כלשהם, אלא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, אשר יקבע את ההיקף, 

 השירותאת מועדו ומאפייניו של השירות, כאשר התמורה תשולם לזוכה עפ"י ביצוע הזמנה וקבלת 

  , בכפוף לאישורו של התאגיד.בפועל

 

ו/או מחויב לקבלת השירותים מהספק בלבד, והוא יהיה רשאי במקביל יהיה לא יודגש כי התאגיד  3.4

להזמין את השירותים מספקים אחרים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, התאגיד במקום, 

שלא לבצע וכן רשאי הוא , בכל כמות ו/או היקף שיידרש לתאגיד ספקרשאי לבצע הזמנות מהיהיה 

  שלספק תהא כל טענה בקשר לכך. לל ו/או להזמינם באמצעות אחרים, וזאת מבליהזמנות כ

 

או מי מטעמו לבקר ולפקח על מתן השירותים ועל ביצוע  התאגידמתחייב לאפשר לנציג  ספקה 3.5

הציוד והחומרים הכלולים במתן השירות בכל שלב וללא כל התראה  ,ההסכם, לרבות את הטובין

בפיקוח ובקבלת כל המידע הקשור  התאגידלהישמע ולסייע לנציגי  קספמראש. כמו כן, מתחייב ה

 .במתן השירותים

 

ל שיב לתאגיד כלה יהיה על הספק, ו/או שאינו מדויקדיווח כוזב  תאגידיימצא שהספק דיווח לו היה 3.6

ימים ממועד  7תוך וזאת לפי קביעת התאגיד, , סכום נזק שגרם הספק לתאגיד בעקבות דיווח זה

ועד לתשלום בפועל.  הדרישהבתוספת ריבית החשב הכללי, מיום שליחת דרישת התאגיד לעניין זה, 

במקרה כאמור לקזז את תשלומי היתר בתוספת ההצמדה התאגיד  ע מזכותורגלאין באמור לעיל כדי 

המציא להסכם  ספקאו לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהו/ ספקכאמור, מכל סכום המגיע ל

 .אחרתחוקית או לגבותם בכל דרך ו/ תאגידלכל הסכם אחר שבינו לבין ה אוו/זה 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

לייחד איש קשר למתן השירותים עבור התאגיד, אשר יהיה בקשר מתמיד למנות והספק מתחייב  3.7

עם נציג התאגיד, יפעל מולו בתיאום מלא, יענה על כל דרישה והוראה שתימסר לו, בכל אופן עליה 

 יורה נציג התאגיד.

 

הציוד, המכשור,  במסגרת מתן השירותים, מתחייב הספק לספק באחריותו ועל חשבונו את כל 3.8

הרכיבים והחומרים, לרבות אלו הנלווים לביצוע השירותים, הכול כמפורט במסמכי המכרז, לרבות 

 המפרט הטכני, ובהתאם לדרישות והוראות התאגיד. 

 

שנבחרו למתן השירותים, תהא לכך הסיבה היה והתאגיד יבקש להחליף את מי מעובדיו של הספק  3.9

אשר תהא, מבלי שתחול עליו החובה לנמק ו/או לבסס דרישתו כאמור, מתחייב הספק לפעול כאמור 

בתנאי ההסכם,  הספקמידית וללא דיחוי. הורה התאגיד כאמור, לא יהווה הדבר עילה לאי עמידת 

לרבות בגין הפסדים ו/או הוצאות  והתאגיד לא יהא חייב לפצות ו/או לשפות את הספק בשל כך,

 שייגרמו לספק, ככל שייגרמו.

 

יהיה  הספקבכל מקרה של היעדרות עובדים בשל מילואים, מחלה, חופש ו/או כל סיבה אחרת, על  3.10

ידי עובדים מחליפים אשר עונים על הדרישות המפורטות במסמכי -על השירותיםלדאוג למתן 

, ובכפוף להודעה מראש לנציג התאגיד ולאישורו בדבר המכרז, וזאת בהקדם האפשרי וללא כל דיחוי

  .איש הצוות המחליף

לבקר את בין היתר, גם הזכות  לתאגידמבלי לגרוע מזכויות נציג התאגיד לפי הסכם זה, מוקנית  3.11

ן השירותים, לבדוק ולהשגיח על טיב ואיכות השירותים הניתנים על ידיו ו/או לפקח על מתהספק, 

הספק עושה בהם שימוש במסגרת ההסכם, כאשר הספק יהיה חייב , וכן על חומרים שמי מטעמו

 , באופן ובמועד שייקבע על ידי נציג התאגיד.שיימצא לתקן כל ליקוי ו/או פגם

 

, לא ישחררו את הספק מאחריותו של ות על ידי התאגיד, ככל שיעשומתן הנחיבכל מקרה, פיקוח ו 3.12

 הספק כלפי התאגיד.

 

 תקופת ההתקשרות וסיומה 4

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של התאגיד על החוזה  4.1

"( עם אופציה תקופת ההתקשרות הראשונהחודשים )להלן: " 12המצורף, ותהיה לתקופה של 

הנתונה לתאגיד לפי שקול דעתו הבלעדי, להאריך את התקופה מעת לעת בתקופות נוספות של עד 

חודשים נוספים, או חלק מהם, וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה. סה"כ תקופת  48

 .חודשים סה"כ 60ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה כאמור, לא תעלה על 

 



52 

 
 

 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

ביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת, בהתאם לשיקול על אף האמור, לתאגיד שמורה הזכות לה 4.2

דעתו הבלעדי, וזאת מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו. מובהר בזאת, כי הזוכה מוותר בזאת 

 על כל טענה בקשר לכך. 

 

 ספקידי התאגיד, לא תהיה על התאגיד חובה לפצות את ה-בכל מקרה של ביטול ההסכם על 4.3

ין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומ

 ספקידי ה-עד לביטול ההסכם בכפוף לניכוי וקיזוז בגין חובות ונזקים, ככל שנגרמו על

 לתאגיד. 

 

 ספקבכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות ה 4.4

 טרם הפסקת ההסכם כאמור.  לגבי שירותים שניתנו

 

 ערבות ביצוע 5

-זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על פי הסכם-הספק עללהבטחת מילוי התחייבויותיו של  5.1

לקבלת הצעות, , בתוך המועדים כפי שנקבעו בהזמנה , ימציא הספק לתאגידידי התאגיד

בסך שלא יפחות לאורך כל תקופת  א' להסכם זה, בנספחערבות בנוסח ובתנאים הקבועים 

 ₪(.אלף  מאתיים וחמישים)ובמילים:  ₪ 100,000-ההסכם מ

 

כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי )עלייה בלבד( המחירים לצרכן  הערבות תהיה צמודה למדד 5.2

, כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע בתאריך האחרון להגשת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 במכרז.  ההצעות

 

פי ההסכם )לרבות, תקופת -ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת ההתקשרות על 5.3

)תשעים( ימים  90 -הארכותיו, אם וככל שהתאגיד יבחר להאריכו )כולו או חלקו(, ועד ל

 לאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור.

 

נות עובדים בגין אי על אף האמור לעיל, היה ותלויות כנגד הספק תביעות של עובדיו כנגדו ו/או תלו 5.4

לא יעמוד בהתחייבותו כלפי התאגיד בהתאם  הספקתשלום בהתאם לדין, ו/או בכל מקרה שבו 

ימים וזאת עד לסיום ההליכים ו/או עד למועד  90-להסכם זה, יאריך הספק את הערבות מעבר ל 

 אחר שייקבע על ידי התאגיד, בהתאם לשיקול דעתו. 

 

הביצוע, ישלים התאגיד את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה  בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות 5.5

 )שבעה( ימים מיום החילוט. 7נקוב בה עובר החילוט האמור, וזאת בתוך 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

למען הסר ספק יובהר, כי אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה, כאמור לעיל, כדי לפגוע בזכויות   5.6

 פי כל דין.-פי יתר מסמכי המכרז ו/או על-פי הסכם זהו/או על-המוקנים  לתאגיד על ובסעדים

 

 .הספקהוצאות הערבות יחולו על  כל 5.7

 

 הספקאת הערבות כנדרש, במועדה האמור לעיל, ייחשב הדבר כסירוב של  הספקלא מסר  5.8

 שהמציאלחלט את הערבות בין היתר, רשאי  בהסכם, ויהא התאגיד עם התאגיד להתקשר

במסגרת המכרז, ללא צורך בהודעה או בהתראה נוספת מעבר לפרק הזמן הנקוב  הספק

לו כל טענות או דרישות כנגד חילוט  ולא תהיינהאין  כילעניין זה, מצהיר  הספקבסעיף זה. 

 הערבות כאמור.

 

ובכלל זה,  בכל עת ערבות בהתאם להוראות הסכם לקיים הספקמבלי לגרוע מחובתו של  5.9

זה עומדת תקופת  תקופת הסכם הרי אם במהלךזה להאריך את הערבות כאמור לעיל, 

ויודיע כי אם שהנפיק את הערבות, על כך לגורם  רשאי התאגיד להודיעהערבות בפני סיום, 

. במקרה כאמור, לא ישולם לספק תשלום כלשהו עד אשר היא תחולט ,לא יוארך תוקפה

 בהתאם להוראות סעיף זה.יד ימציא ערבות לפי דרישת התאג

 

רשאי לנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעתו, בכל עת, לרבות חילוט  הספקמובהר בזה, כי  5.10

זאת, מבלי לגרוע מכל סעד  זה. כל ושימוש בכספיה, אם מצא כי הספק הפר הסכם הערבות

 .הספקידי  על ההסכםבגין הפרה צפויה ו/או ממשית של  לתאגידו/או זכות העומדים 

 

שימוש בערבות, כולה או חלקה,  התאגידמובהר ומוסכם, כי היה ומכל סיבה שהיא עשה  5.11

להשלים,  , כי אז יהיה חייב הספקעם הספק את ההסכם בטלוזאת ללא שמימש את זכותו ל

הערבות שנפרעה, ערבות חדשה ומלאה,  ימים את סכום הערבות ולהעמיד תחת 7בתוך 

ערבות מלאה חדשה במועד האמור, יהווה הספק  דלא יעמיכאמור בסעיף זה לעיל. היה ו

 לבטל את ההסכם על אתר. יהיה רשאי דבר הפרה יסודית של ההסכם והתאגידה

 

 שימוש בכלים ובחומרים 6

הניקוי, ציוד הניקוי, מכשירי ואביזרי הניקוי, לרבות חומרי כל הכלים והחומרים,  6.1

וכן כל שירות או מוצר נלווה הדרושים לשם , ההיתרים, ההדרכות, ההכשרות, הרישיונות

הענקת השירותים לפי הסכם זה, בין אם צוין במפורש במסמכי המכרז ובין אם לאו, 

  ו.ועל חשבונ ספקיירכשו על ידי ה
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שימוש לצורך הענקת השירותים לפי הסכם זה,  ספקכל הכלים והחומרים בהם יעשה ה 6.2

 בהתאם להסכם זה. יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים

 

 העדר זכות ייצוג 7

איננו סוכן, שלוח או נציג של התאגיד ואינו  ספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי ה 7.1

רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות 

השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי התאגיד, מראש ובכתב. אין לפרש 

 כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.

ג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק מתחייב שלא להצי ספקה 7.2

 לתאגיד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 

  ספקבין התאגיד ל ומעבידהיעדר יחסי עובד  8

, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין לראות ספקה 8.1

, או לכל ספקהסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות לכל זכות שניתנה לתאגיד על פי 

מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה 

ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד  ספקבמלואו. בין ה

 .מכל סוג שהוא מעסיק-לא יתקיימו יחסי עובד

 

כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי כלשהי, מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה  8.2

ו/או עובדיו כעובד התאגיד, הרי ששכרו  ספקשבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את ה

ו/או עובדו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם  ספקשל ה

יהיה  ספק, ועל הספקהם הדומים ביותר לאלה של ה לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו

להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו 

 כעובד התאגיד.

 

או מי מטעמו העניק את השירותים כעובד התאגיד, יהיה על  ספקהיה וייקבע כי עובד של ה 8.3

וצאות שיהיו לתאגיד בשל קביעה לשפות את התאגיד, מיד עם דרישה על כל הה ספקה

 כאמור.

 

התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף ו היהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  8.4

 מהתאגיד. ספקזה, רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע ל
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מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הספק משמש בתור קבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי הסכם זה  8.5

ו/או עובדיו המועסקים על ידו בתאגיד,  לספקאיננו יוצר קשר של עובד ומעביד בין התאגיד 

וכי הספק בלבד אחראי לביצוע כל תשלומי השכר הקבועים בכל דין, לרבות תשלומים 

עבורו ועבור מי מעובדיו המועסקים על ידו )בין באופן ישיר  לביטוח לאומי כקבוע בחוק,

 שיעודכןרלוונטי, כפי וציאליות ותשלומים על פי כל דין ובין באופן עקיף(, וכן זכויות ס

 מעת לעת.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יהיה אחראי בין היתר, באופן בלעדי לביצוע הוראות כל  8.6

עה לגבי תנאי העבודה, חתימת הסכם העסקה עם עובדיו, דין בין היתר, בקשר עם מתן הוד

מסירת תלושי שכר ערוכים כדין, ניהול פנקסי חופשה, דמי מחלה, וכן תשלום שכר עבודה 

תוספות יוקר, דמי חופשה שנתית, פדיון ימי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, החזר 

ופנסיה, פיצויי  הוצאות נסיעה, גמול שעות נוספות ומשמרות, הפרשות לקופת גמל

, וכן הוראה או חובה דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאותפיטורים, דמי הודעה מוקדמת, 

 החלה עליו מכוח הדין. 

 

אשר ישלם הספק לעובדיו בעד תקופת  והזכויותלמען הסר ספק יובהר, כי התשלומים  8.7

 דין. ב הקבועיםסכומים לפי הסכם זה, לא יפחתו מהעבודתם 

 

מהאמור בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז, התאגיד יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב מבלי לגרוע  8.8

בו כל מקרה שו/או ב ,תשלומים במקום שבו הספק לא משלם לעובדיו את הקבוע בכל דין

שתף פעולה עם התאגיד ו/או מי מטעמו, בין היתר בהליך ביקורת לגבי בחינת יהספק לא 

 ו/או בכל נושא אחר. כאמורספק בתשלומים הקבועים בדין עמידת ה

 

הספק לא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה,  8.9

 אלא באישור מראש ובכתב מנציג התאגיד.

 

 העסקת עובדים  9

להעסיק על חשבונו צוות עובדים  ספקהמתחייב השירותים נשוא הסכם זה,  מתן במסגרת 9.1

מתאימים, בעלי ניסיון, השכלה, ידע, בעל כישורים לתאגיד, אשר יהיה בהיקף הנחוץ 

בהצעה ובהסכם, לרבות ומבלי לגרוע כנדרש במסמכי המכרז, הכשרות מתאימות, והכול 

מהאמור בכל דין ובמסמכי המכרז, בהתאם להנחיות התאגיד כפי שיועברו לספק מעת לעת, 

 ככל שיועברו. 
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עבודה החלים על העובדים, ובכלל זה יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני ה הספק 9.2

וכן יהיה אחראי לקיום  ,, כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים. מובהר כי הפרת 

 הוראות חוקי העבודה וצווי הרחבה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

 

)בין עובדים  עובדיולקיים, בהתייחס לכל  חלה עליו החובהצהיר וידוע לו כי הספק מ 9.3

המועסקים דרך קבע ובין זמניים( את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת לשלם 

פי כל דין, לרבות הקבועים בהסכם -לעובדיו אלו, כל תשלום או זכות המגיעים להם על

קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים עליהם, הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם 

 ו המידי.עילה לביטוליהווה ו

 

ו/או  מי מעובדיו ו/או לנכות סכומי כסף משכרםאינו רשאי לקנוס את  יובהר, כי הספק 9.4

. הוראות סעיף זה הינן הוראות , אלא בהתאם לדיןלגבות מהעובד סכומי כסף בשום תנאי

תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה,  הספקידי -עיקריות ויסודיות בהסכם זה, שהפרתן על

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-בלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאי על, תאגידותקנה ל

 .ספקדין, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם ה

 

 התמורה 10

 ספקזה לשביעות רצון התאגיד, ישלם התאגיד ל נשוא הסכםבתמורה לביצוע כל השירותים  10.1

כפי  ,ספקצורף להצעת המחיר של השהנקובה בטופס הצעת המחיר בהתאם לתמורה 

  , בכפוף לאישור התאגיד.ושר על ידי ועדת המכרזים בתאגידשא

באופן, באיכות  שבוצעה והתקבלה בפועל ת עבודההזמנבגין אך ורק התשלום יבוצע  10.2

 ובמועדים הנדרשים על ידי התאגיד.

לתמורה הקבועה בהסכם זה יתווסף מע"מ כדין, בהתאם לשיעורו הקבוע בחוק ביום  10.3

  התשלום.

להלן,  10.6בכפוף לאמור בסעיף התמורה עבור השירותים החודשיים )ככל שיוזמנו( תשולם  10.4

מידי תאגיד אישור הל גישי בהתאם להזמנה ולביצוע בפועל ואישור התאגיד על כך. הספק

ביחס פירוט , לרבות בצירוף חשבונית מס, בהתאם לביצוע בפועל חשבון לתשלוםחודש 

 ו נתון אחר שיידרש על ידי התאגיד.וכן כל פרט ו/א ,מועדשבוצעו עד לאותו ה שירותיםל

התמורה עבור עלויות ההקמה תשולם רק לאחר בדיקת המערכת על ידי נציג התאגיד  10.5

 להלן. 10.6בכפוף לאמור בסעיף  ואישורו על כך,

 .תאגידואישור המיום קבלת החשבונית  30י שוטף + בתנא ספקהתמורה תשולם ל 10.6

המחירים לצרכן ו/או לכל  לא תוצמד למדדתהיה קבועה לכל תקופת ההסכם, התמורה  10.7

  .תשולם בשקלים חדשים בלבד, והיא מדד אחר
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עבור מתן  ספקמובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם ל 10.8

תשלום אחר או  כל ספקלא ישולם ל. , בכפוף לאישור התאגידהשירותים כמפורט בהסכם

, לא במהלך תקופת ההתקשרות )על הארכותיה, ככל שתהיינה( האמורהנוסף פרט לתמורה 

ולא  ספקולא אחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא ל

 לאדם אחר.

תמורה הקשור לתשלום כל ב עיכוב עקבלא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד  ספקל 10.9

העברת מידע ו/או מסמים חסרים ו/או מלגבי עיכובים שנבעו ובפרט ה או חלק הימנה, כול

 חלקיים, שלא כללו את כל הפרטים הנדרשים. 

 עם קבלת התמורה לפי הסכם זה.  בהתאם לדין,מקורית  חשבוניתימציא לתאגיד  ספקה 10.10

בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות באישור התאגיד, ותשלום התמורה מותנה  10.11

וכן כל אישור שיידרש  1987 -גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות()אישורים(, התשמ"ח 

 על פי כל דין ועל פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת.

ינכה במקור מכל תשלום כאשר התאגיד  , התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, ספקלמען הסר  10.12

ס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם , כל מספקל

, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב ספקימציא ה

 בניכוי מס לפי שיעור אחר.

וזאת , שירותים נוספים הקשורים למערכת נשוא ההסכםהיה והתאגיד יבקש להזמין מן המציע  10.13

יהיה רשאי התאגיד לפנות לשירותים הכלולים במכרז על כלל נספחיו, לרבות בהסכם זה,  מעבר

לספק בבקשה לקבלת הצעת מחיר ו/או להתקשר עם כל גורם אחר, כפי שיראה התאגיד לנכון, 

 והספק מתחייב לשתף עמו פעולה באופן מלא.

אגיד, וזאת בהקדם האפשרי הספק מתחייב להשיב כל סכום עודף ו/או שגוי שהועבר אליו מידי הת 10.14

 ימים ממועד שליחת הדרישה. 7-ולא יאוחר מ

 

 נזיקין פיצוי ושיפוי  11

יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא  ספקה 11.1

לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש 

התאגיד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם 

 זה.

י התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא מוסכם בין הצדדים כ 11.2

או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו  ספקשייגרמו לגופו או רכושו של ה

או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו 

 .בלבד ספקשל הסכם זה וכי אחריות זו תחול על ה

מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה  ספקה 11.3

כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של  ספקשהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של ה

 הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת התאגיד.
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, ספקלים של האינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמ ספקה 11.4

 שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מהתאגיד.

את כל העיצובים,  ספקבתום הפיתוח או מיד עם דרישה ראשונה של התאגיד בכתב, יעביר ה 11.5

תמונות, גופנים, התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו או בידי 

שירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרויקט, ושהם קניינו של  ספק עובדיו, עובדים וכל

התאגיד או שלתאגיד זכות שימוש בו, לידי התאגיד. החומר יועבר באותו פורמט בו שימש 

 .ספקאת ה

 

 שמירת סודיות  12

 מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא    ספקה 12.1

ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין  

נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר ובפרט פרטי העובדים שלפי טיבם אינם 

, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר ספק"( שיגיעו לידי המידע סודינכסי הכלל )להלן: "

ד, וזאת במהלך ביצוע להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגי

 ללא אישור התאגיד מראש ובכתב. -ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 

מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו  ספקה 12.2

 אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם התאגיד.

הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות בדבר  ספקהתאגיד רשאי ליתן הוראות ל 12.3

הזוכה  ספקקביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים וה

 מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד בנדון.

מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא  ספקה 12.4

 ד המוסמך.באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגי

יעמיד לרשות התאגיד בצורה מלאה, מסודרת  ספקעם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ה 12.5

ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה ו/או 

"(. כל המידע יועבר לתאגיד ו/או המידע" -במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה )להלן 

תאגיד, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל לצד שלישי שימנה ה

, ספקאופן אחר( בלוח זמנים שייקבע ע"י התאגיד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר 

 מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של התאגיד.

ושל  והטוב של וובשמ תאגידכשלהי במוניטין הכמו כן מתחייב הספק שלא לפגוע בדרך  12.6

 ו, ויעשה ככל יכולתו שלא לעשות כאמור.ומטרותי ו, מנהליעובדיו

מובהר בזאת, כי כל האמור לעיל חל גם על עובדי הספק. באחריות הספק ליידע את עובדיו  12.7

 ו.עובדיבכל האמור לעיל, ולוודא כי הוראות אלו נשמרות על ידי 

כי יידע את עובדיו, כי אי מילוי הספק מצהיר, בחתימתו על הסכם זה, כי ידוע לו ו  12.8

 –תשל"ז )לחוק העונשין  118עבירה לפי סעיף בין היתר, התחייבות על פי סעיף זה מהווים 

1977 



59 

 
 

 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

להחתים כל מי מטעמו שעתיד ככל שיידרש לכך על ידי התאגיד, מתחייב לחתום ו ספקה 12.9

על  ,כאמורלהיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז והסכם זה ושעשוי להיחשף למידע 

 להסכם זה. 1ב-ב ו יםנספחהקבוע בנוסח  נספחי השמירה על הסודיות

 קיזוז ועכבון 13

פי -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהא רשאי בכל עת לקזז ולנכות מכל סכום המגיע לספק, על 13.1

 הסכם זה או לפי כל דין, בין שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין שאיננו קצוב. 

הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לתאגיד, וכן לא יהיה  13.2

רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג, תהא הסיבה לכך אשר תהא. התאגיד יהא 

 המגיע לו מאת הספק לפי הסכם זה ו/או הסכמיםרשאי לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או כל סכום 

אחרים, כאשר התאגיד יהיה רשאי בנוסף לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן מכל סוג ומין, להבטחת 

 חובות והתחייבויות הספק כלפי התאגיד.

 

 איסור המחאת חובות וזכויות 14

אינו רשאי להעביר, לשעבד, למשכן, למסור, להסב או להמחות כל זכות או התחייבות  הספק 14.1

ל אלא אם ניתנה לכך הסכמת והכם או חלקם, לאחר או לאחרים, , כולהנובעות ממסמכי המכרז

, לא יהיה בכך כדי כאמור תאגיד. ניתנה הסכמת ההתאגיד מראש ובכתב, לפי שיקול דעתו הבלעדי

פי מסמכי המכרז או -מהתחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהן, בהן הוא חב, על לשחרר את הספק

 פי כל דין.-על

 

 התאגידכאמור, ללא הסכמת  ידי הספק-את זכות או התחייבות עלו המחמובהר, כי כל העברת א 14.2

ומבלי לגרוע , בין היתר, תאגידבכתב כאמור, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תקנה ל

ספק ולחלט את ערבות ההצעה שהפקיד בידו את הזכות לבטל את ההתקשרות עם המיתר זכויותיו, 

 הספק.

 אחריות וביטוח 15

-יהיה אחראי כלפי התאגיד לטיב השירותים שסופקו ו/או היו צריכים להיות מסופקים על ספקה 15.1

אחראי לכל נזק שייגרם לכל מאן דהוא עקב  ספקידו. מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, יהיה ה

 .מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו באספקת השירותים

אין ולא יהיה בכל פעולה ו/או אישור התאגיד, כאמור בהסכם זה ו/או למען הסר ספק יובהר, כי  15.2

פי כל דין, כדי להטיל על התאגיד, כל אחריות, מכל מין וסוג שהם, -ביתר מסמכי המכרז ו/או על

)שתהא באחריותו הבלעדית של הספק( ו/או כדי לגרוע ם נשוא הסכם זה בגין ו/או בקשר לשירותי

-פי מסמכי המכרז ו/או על-או לשחרר את הספק מכל אחריות ו/או התחייבות המוטלות עליו על/ו

 פי כל דין.

מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י הסכם זה ו/או על פי דין, הספק ימלא אחר הוראות  15.3

הביטוח המופיעים בנספח הביטוח ובאישור עריכת הביטוח המצורפים להסכם זה 

 . 1ח גג ונספומסומנים כנספח 
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 סמכות שיפוט 16

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים  16.1

 .בלבד בעיר תל אביב

 

 כתובות והודעות 17

 והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. ספקכתובות ה 17.1

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד,  17.2

שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל  48 ותוך

 כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתן. –

 כללי 18

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא  18.1

 במפורש ובכתב. יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו

כבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר ימוותר בזאת על כל זכות לע ספקה 18.2

 תשלום התמורה.-לו על ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה, לרבות בנסיבות של אי

 :מטעמםולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה 

 

________________  __________________ 

  ספקה                  התאגיד                                         
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 נספח א                                                     

 ערבות בנקאית

 

 לכבוד

 תאגיד השידור הישראלי

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' .............................. הנדון:

 

"( אנו ערבים בזאת המבקשלבקשת_____________________________________)להלן: " .1

אלף  מאה)ובמילים: ₪  100,000כלפיכם בערבות מוחלטת וללא תנאי, לסילוק כל סכום עד לסך של 

___________)* יש למלא את המדד הידוע במועד האחרון שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך₪(, 

המבקש כלפי תאגיד השידור הישראלי, להבטחת מילוי כל התחייבויות (, וזאת למכרזלהגשת ההצעות 

מערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן ל להקמה ומתן שירותי תמיכה 16/2018 בקשר עם מכרז מס'

 . CDNלשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות, מבלי  7אנו נשלם לכם תוך  .2

שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות 

 ., ומבלי שתיטען כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכםמהמבקש

עד ליום ______________ועד בכלל, ותוארך על החל מיום___________ ותישאר בתוקף ערבות זו  .3

 פי דרישתכם. 

 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו הינם: .4

 __________________:___________חברת הביטוח /הבנקשם 

 ____________הכתובת:_____________________________

 טלפון:__________________________ פקס:_____________
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

  –נספח ב' 

 1977-התחייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת אספקת שירותים לפי חוק העונשין, התשל"ז
 

 כללי

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות הקשורות בשמירת סודות  1977 –חוק העונשין, תשל"ז 
ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר  רשמיים

 .]נוסח משולב[ בפרט 1958 -כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

"התאגיד"( יהא  -, קובע כי תאגיד השידור הישראלי )להלן 2014-לחוק תאגיד השידור הישראלי, תשע"ד 6סעיף 
  .[]נוסח משולב 1958 -עו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח גוף מבוקר כמשמ

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כתאגיד,  118לסעיף 
מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם 

 .בשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלה התאגיד, ו/או התרשלות

 :)א( לחוק העונשין קובע 118סעיף 

]נוסח  1958 –היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 
החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין,  משולב[, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע

 .ידיעה כאמור לאדם שלא היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת

לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה  –בסעיף זה "בעל החוזה" 
שהוא מסר את הידיעה בתום טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ו

 ."לב

 :"ידיעה"

 :לחוק העונשין ככוללת 119ידיעה" מוגדרת בסעיף "

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים  –ידיעה" "
 ;ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה

יצוע החוזה, אינו חל איפוא על ידיעה סודית דווקא, ואפילו איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ב
לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על מסירת כל ידיעה שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג 

 .שהוא כמוגדר לעיל

 :סמכות למסירת ידיעה

למסור אותה, ובתנאי נוסף  בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין
 .שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה על בעל החוזה גם לאחר תום החוזה

במפורש, בעל חוזה  –או עובד בשמו  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיך התאגיד 
  .צם מסירת הידיעהלמסור ידיעה מסוימת או ידיעות מסוג מסוים, הרי אין עבירה בע

 :סמכות לקבלת ידיעה

בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק מתיר למסור ידיעה רק 
  .לאדם המוסמך לקבלה

מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה אשר עומד בפני הצורך 
חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור ידיעה, 

למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מחוץ לתאגיד ו/או 
 .מחוץ לשירות המדינה
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

תר מאשר הציבור הרחב זכאי לנותן יש להדגיש כי עיתונאי, בתוקף היותו עיתונאי, אינו מוסמך לקבל ידיעות יו
  .שירותים

אני מתחייב בזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי 
  .1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 118חובותיי מכוח סעיף 

 

 

 

   

 חתימת המתחייב  תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 '1נספח ב

 התחייבות לשמירת סודיות

 
והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור  הואיל

הישראלי לבין ............................ )המציע( יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי 
כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר,  (Know- How) או ידע ,(Information) מידע

מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים, שאינו מצוי תכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד 
בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל 
אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, באמצעי אחסון 

, לרבות, אך אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף
מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות לרבות כל מידע שנמסר על ידי 

 ;("התאגיד ו/או מי מטעמו ו/או הגיע לידיעת הספק במסגרת הסכם זה )להלן: "המידע
 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה  והואיל
גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא שהיא לכל אדם או 

קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או לצדדים נזק 
 ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

 
  :נוכח האמור, אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן

 
  .המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה .1
לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.  .2

מובהר כי מידע סודי לצרכי מסמך זה, לא יכלול מידע שהיה ידוע לספק שלא מאת 
התאגיד ו/או מטעמו ו/או מידע שהגיע ו/או שיגיע לידיעת הספק ללא הפרת 

 .חייבות לסודיותההת
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת אספקת  .3

השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל 
שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים 

  .לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע
-ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

ידי הספק או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את 
המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא 

ידע או כל חומר כתוב אחר או לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המ
  .כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייביותי  .5
על פי כתב התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה 

 .בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת
יא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור להב .6

  .בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה
להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל  .7

הפרת התחייבותי זו, סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מ
וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם 

  .אחרים
להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ  .8
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שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב אספקת השירותים 
עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור התאגיד. או שקיבלתי מכל אדם או גוף 

כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של 
  .המידע

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאגיד  .9
  .זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות  .10
וחוק הגנת הפרטיות,  1997 -מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

  .1981 -התשמ"א
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל  .11

   .הוראות כתב התחייבות זה
סכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת מו .12

  .פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם-המוקנית לתאגיד על
 

 ולראיה באתי על החתום
       

 חתימת המתחייב  ת.ז  שם מלא  תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 ביטוח -נספח ג'                    

, ן הספקהספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך חמש שנים תקופת  כללמשך 

 זה להסכם באישור עריכת הביטוח המצורףהמפורטים את הביטוחים  ,נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(
העניין(,  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1גכנספח 

 אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

וכתנאי מתן השירותים להמציא לידי התאגיד, לפני תחילת  הספק עלצורך בכל דרישה מצד התאגיד,  ללא .2
 תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחאו לכל התקשרות מוקדם ל

 ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי התאגיד ל להמציאהספק על בתום תקופת הביטוח,  מידהספק. כמו כן, 
ו/או  נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחבגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת 

 לעיל.  1לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח הספק יודיע לתאגיד, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 
לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור 

 השינוי לרעה בביטוח כאמור.עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או 

המוטלת על  ,כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית מובהר .3
ואין בה כדי לשחרר ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם הספק לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי הספק

או מי  התאגידכל טענה כלפי לא תהיה ספק לו את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,מטעם התאגיד

כאמור לעיל, הספק שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  לתאגיד תהא הזכות, אך לא החובה, .4
ספק את ביטוחי העל מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספק

 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויות

אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהתאגיד זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
, טיבם, היקפם, ותוקפם, ביטוחי הספקכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם התאגיד כל חובה על או התאגיד 

 או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק המוטלת על  ,חובה שהיאאו לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל 
ובין את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו, בין אם בדק דרש עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם 

 .אם לאו

לרכוש או ציוד כלשהו, אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם התאגיד פוטר את התאגיד  הספק .6
ולא תהיה די הספק או מי מטעם הספק לחצרי התאגיד ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, המובא על י

פטור כאמור לא יחול  בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ספקל
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

י דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש פ את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש על לערוך הספקבנוסף, על  .7
 ,בגין נזק אחד₪  400,000בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח מקיף לכלי הרכב ו
המפורטים בסעיף זה, )למעט צד ג'( שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק לעל אף האמור לעיל, 

 ם. במלוא יםהביטוחכו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף שייערך על ידי הספק,  ,כל ביטוח רכוש נוסף או משליםב .8

שגרם  ,על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם ויתורוה ים מטעם התאגיד;וכלפי הבאכלפי התאגיד 
 לנזק בזדון. 

 םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
ות נאותהמשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי  ינתנוי

 ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה.  לתנאיםבהתאם 
שירותים לרבות שירותים במלואם, ביחס ל אחריות כלפי התאגידמוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
לעיל, אי המצאת על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

ימים ממועד בקשת התאגיד בכתב,  10אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 להמצאת אישור כאמור.
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 1נספח ג

 אישור קיום ביטוחים
  תאריך 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו 
 .זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

אחר: ☐
______  

 

  שם: 
____________________

________________ 
 

 משכיר  ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

מזמין  ☒
 /שירותים

 עבודות

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐

 שם:
תאגיד השידור הישראלי 

בע"מ ו/או חברת האם ו/או 
חברות בנות ו/או חברות 

 קשורות
 

 כתובת: 
____________________

________________ 
 

 כתובת:
 , תל אביב 6קרמניצקי 

  תיאור הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח
הקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן לשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט 

 CDNהמבוסס על מערכת 

מיום   .____________________הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל
____________________. 

                                                                                                                                :פירוט נוסף

 הכיסויים        

סעיפים מיוחדים 
לטובת מקבל 

 האישור
 הביטוחתקופת 

גבול האחריות / 
 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח

 סעיף שיעבוד ☐

ויתור על  ☐
 תחלוף

לחץ להשלמת   לחץ להשלמת טקסט
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

לחץ להשלמת  4,000,000  לחץ להשלמת טקסט
  טקסט

 צד ג'
 

2 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 20,000,000  לחץ להשלמת טקסט
לעובד, למקרה 

 ולתקופת הביטוח 

לחץ להשלמת 
  טקסט

 מעבידים
 

3 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

   לחץ להשלמת טקסט
 

לחץ להשלמת  ת.רטרו: 
  טקסט

לחץ להשלמת   1,000,000
  טקסט

אחריות 
 מקצועית

4 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☐

  לחץ להשלמת טקסט
 
 

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

אחריות 
 המוצר

 

5 
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לחץ להשלמת ת.רטרו:  אחריות צולבת ☐
  טקסט

 מבוטח נוסף ☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

ויתור על  ☐
 תחלוף

  לחץ להשלמת טקסט
 
 
 

לחץ להשלמת ת.רטרו: 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

  -אחר 
  לחץ כאן

6 

 מבוטח נוסף ☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

ויתור על  ☐
 תחלוף

  לחץ להשלמת טקסט
 
 
 

לחץ להשלמת ת.רטרו: 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

  -אחר 
 לחץ כאן

8 

בכתב ובדואר  יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת •
 רשום למקבל האישור.

ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור  •
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. ולא יחולומבטחיו 

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 המפרט הטכני /מפרט השירותים - מסמך ג'

 מבוא .1

תאגיד השידור הישראלי )להלן התאגיד( פונה לקבלת הצעות להקמת המערכות והשירותים 

הפצה ושיתוף השידורים , ניהול ארכוב, הנדרשים לבנייה, הקמה ואספקת מערכת כוללת לקידוד,

ל באינטרנט ומתן שירותי תפעול ותחזוקה לשידורים חיים ומוקלטים, כאשר על הספק להיות בע

 יכולת לתת את כל השירותים המפורטים להלן במכרז זה.

 

 הגדרות .1.1

 הפצה ושיתוף השידורים באינטרנט, ניהול ארכוב, המערכת = מערכת כוללת לקידוד,

CDN  =Content Distribution Network )רשת הפצת תוכן( 

CMS  = Content Management System )מערכת ניהול תוכן( 

ISP  =Internet Service Provider )ספק שירותי אינטרנט( 

IPTV  =Internet Protocol Television (דיגיטליים טלוויזיה מערכת שנועדה להעביר שירותי) 

VOD שידורי רדיו וטלוויזיה מוקלטים = 

EPG  =Electronic Program Guide - לוח השידורים האלקטרוני של הארגון  

DRM  =Digital Rights Management )ניהול זכויות דיגיטלי( 

Origin שרת מקור = 

Playout שרת שידור לינארי = 

Playlist  =לוח שידורים  

Streaming ABR  =Adaptive Bitrate Ratio 

API ממשק נתונים/תכנה אינטרנטי = 

QoS  =Quality of Service 

QoE =Quality of Experience  
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 המערכת .2

 טכנולוגיית השידור  .2.1

 -כאשר על כל סוגי שירות ה Streaming ABRהעברת התוכן תתבסס על טכנולוגית  .2.1.1

Streaming  להיות מותאמים לצורכי משתמשי הקצה. זאת, מבחינת איכות השידור

לאינטרנט, וסוגי המכשירים של משתמשי הקצה המבוססים על נגנים מקוריים, גרסאות 

וקווי(. השידורים  WIFI)סלולארי,  דפדפנים, מערכות הפעלה ותשתיות אינטרנט שונות

 Google Chrome v.65 ,Safari v.11.2 ,Firefox v.59 ,Internet Explorerדפדפים:ייתמכו ב

v.11 ו-Microsoft Edge for Windows 10 v.15  מות של כל דפדפן ודושתי הגרסאות הק

 התאגיד עודן בשימוש.אשר מבחינת 

 תמיכה בפורמט הגשה: .2.1.2

2.1.2.1. RTMP 

2.1.2.2. HLS V3 

2.1.2.3. HLS V4 

2.1.2.4. MPEG DASH  

, DASH-ו HLSלתמיכה בגרסאות  יכולת שדרוג מהירה ללא עלות נוספת, של נגנים ושרתים .2.1.3

 המעודכנות כפי שיידרש ע"י התאגיד.

   .DASHו/או  HLS -ל Package, יצירה ויכולת לבצע Fragmented MP4 -תמיכה ב .2.1.4

format.html-stream-byte-source/isobmff-https://w3c.github.io/media 

 .ISO base media file formatעבור   HLS CMAF -תמיכה ב .2.1.5

 EBP -ו IDR (Instantaneous Decoding Refresh)תמיכה בסגמנטציה ופרגמנטציה לפי  .2.1.6

(Encoder Boundary Point Specification OC-SP-EBP-I01-130118.) 

וחלוקה לפי קבוצות משתמשי  (Packages)הפצה של הפורמטים תתאפשר במספר חבילות ה .2.1.7

 .(URL)הקצה על גבי כתובות שונות 

 

 שידור האודיו .2.2

 .AODקידוד אודיו לערוצים לינאריים ומוקלטים  .2.2.1

עם יכולת לייצר פרופילים ופורמטים שונים  Kbps320בקצב של עד  AACיקודד בפורמט  .2.2.2

 חלקן.לתחנות השונות ו/או 

בפרוטוקול  128Kbpsבקצב של עד  MP3 -ו AACיכולת קידוד גם בפורמטים  .2.2.3

HTTP+HTTPS .לשימוש ע"י ספקי רדיו אינטרנט 

 יבוצע שילוב של מספר ערוצי אודיו תחת אותו הווידאו לבחירת שפות תרגום או דיבוב. .2.2.4

 

 שידור הווידאו  .2.3

 .VOD -קידוד וידאו לערוצים לינאריים ו .2.3.1

 5000Kbps, בקצב של עד H.264/MPEG-4 AVC ,H.265/HEVCוידאו בפורמטים  .2.3.2

 .fps25 HD 1920x1080pברזולוציה של עד 

 x2160p3840 50/60fps ברזולוציה UHDTVבקידוד תכנים בפורמט  HEVCוידאו בפורמט  .2.3.3

 , או פחות, על פי בחירת התאגיד.Kbps 12000ובקצבים של עד 
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. המעבר VODבתוכני  AV1 -ו VP9 דהמציע יפרט את יכולתו לתמוך בפורמט הקידו  .2.3.4

 לתמיכה בפורמטים אלה, יהיה ָחָלק לפי דרישת התאגיד ללא שום עלות נוספת.

-יצירת פרופילים ברמות איכות קידוד שונות לכל תוכן וערוץ, גם בשידורים לינאריים וגם ב .2.3.5

VOD .שמותאם למכשירי קצה ניידים ונייחים 

משתמש בזמן אמת, בצורה אוטומטית או ידנית לפי בחירת הפרופיל המתאים ע"י הנגן בצד ה .2.3.6

בחירה, בצורה חלקה, ללא כל השפעה על שידור הווידאו ו/או האודיו הרציף, וללא פגיעה 

בין הווידאו לאודיו, ע"פ זמינות רשת  ומשאבי מערכות הפעלה  (Lip-sync)בסנכרון שפתיים 

 .ABR (Adaptive Bitrate Ratio)אצל משתמש הקצה 

, לפי בקשת התאגיד. גם "on the fly" (Encoding)ק להיות ערוך ומוכן להכנת תכנים על הספ .2.3.7

 .VOD -וגם ב LIVE -ב

 יבוצע שילוב של מספר ערוצי אודיו תחת אותו הווידאו לבחירת שפות תרגום או דיבוב. .2.3.8

 

 

 ארכיטקטורת הפצת השידורים הלינאריים והמוקלטים בארץ ובעולם .2.4

מערכת הפצה שתאפשר מתן שירות בישראל ובשאר העולם באופן שהמשתמש יקבל שירות בצורה 

 ABR (Adaptive Bitrate -האופטימלית שמגיע מהשרתים הקרובים אליו ביותר בשיטת ה

Ratio). 

 10, עד הטלוויזיההרדיו ובשידור הלינארי, מינימום השהייה בהשוואה מקצה לקצה בשידורי 

 .שניות

בין את מסלול הפצת השידורים המלא לפרטים, ממקור השידורים הלינאריים חשוב לה

וממתקני הספק, שרתי ההפצה, בקרת העומסים ובחירת מקור  ממתקני התאגידוהמוקלטים 

 ההפצה הקרוב ועד למחשב הלקוח בישראל ובשאר העולם.

 הספק יפרט בהצעתו את:

 מספר ומיקום אתרי האירוח בארץ ובעולם. .2.4.1

 הפס בין אתרי האירוח לשדרת רשת האינטרנט בארץ ובעולם.גודל רוחב  .2.4.2

 צורת החיבור בין אתרי האירוח לרשת האינטרנט )לווייני, קרקעי( ואופן הגיבוי. .2.4.3

רוחב הפס המובטח והכלים לאכיפתו, בין מקודדי הערוצים הלינאריים שבתאגיד לרשת  .2.4.4

 בעולם.( ובין שדרת רשת האינטרנט בארץ וORIGINהשרת המקור ) -ההפצה 

( על רוחב הפס בנקודות שונות ברשת QOSאמצעי בקרה והתראה של איכות שירות ) .2.4.5

 ההפצה.

( לא יורדים IXP) HUB -( ונקודות הISPוידוי שרוחבי הפס מספקי האינטרנט השונים ) .2.4.6

לממדים של פגיע בשרות הסדיר לכלל משתמשי הקצה וכי העומס על אתרי האירוח לא 

 שידורי התאגיד.יהווה צוואר בקבוק עבור 

(, בצורה יציבה ללא Peaksעמידת תשתית ההפצה בתעבורה מקסימלית בזמן עומסים ) .2.4.7

 השפעה על שירותים נלווים אחרים על אותה הפלטפורמה.

יכולת ההרחבה של פלטפורמת ההפצה מקצה לקצה על כל מרכיביה )לצורך תמיכה  .2.4.8

 בעומסים ותעבורה מורחבת( בצפייה והאזנה בהתראה מידית.

 בניית המערכת באופן שתאפשר ביצוע מהיר ונוח של התאמות לשינויים. .2.4.9
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יכולת לאפשר הרחבה וכל שינוי שמתבצע במערכת בזמן אמת, באופן שבו לא תיגרם כל  .2.4.10

 השפעה על השירותים הקיימים ובחוויית המשתמש הסופי.

ובה יכולת האבטחה של כל התעבורה בין השרתים והמודולים השונים במערכת, בצורה הט .2.4.11

והיעילה ביותר, ללא שום פגיעה ברוחב הסרט, בשרות או חווית המשתמש הסופי. המציע 

 .וירוס-, כולל התייחסות לתכנות אנטייפרט את שיטת האבטחה

לחיבור  נדרשים . המודוליםDHD Audioלמערכת  DANTEמודולי לספק הספק על  .2.4.12

ות הזנה ככל שיידרשו. המקודדים לנקודות ההזנה של התאגיד, וחיבורים נוספים לנקוד

 התאגיד אינו מתחייב לממש את הדרישה הזאת. 

 

 (Publishשרות ההפצה ) -קידוד לשידורים לינאריים והעברתם מהתאגיד לספק  .2.5

המערך לקידודים לינאריים, של שידורי הרדיו והטלוויזיה ממתחם התאגיד, יסופק על ידי  .2.5.1

, והוא יכלול את כלל מטרי לפחותסי 100MBשל  הספק באופן מאובטח עם רוחב פס מובטח

 . IXP, כולל ISP-החיבורים הנדרשים גם בחצרות ה

התאגיד יהיה אחראי על אספקת השידורים עד למקודדים של הספק אך יהיה רשאי לדרוש  .2.5.2

 בשידור. כלשהםמהספק להזמין טכנאי מטעמו של הספק במקרה של תקלה ו/או כשלים 

המערכת תאפשר קבלה של מספר שידורים ממקורות שונים בצורה סימולטנית ומסונכרנת  .2.5.3

 ללא השפעה ישירה על ערוצים שכנים מקבילים. 

ייעשו באיכות האופטימלית, בהשהיה  (Origin Server)תווך ופורמט עד לשרת המקור  .2.5.4

פיץ  ולקבל לפי בחירת התאגיד. יכולת לה HTTP -בו/או  (Real Time Protocolנמוכה )

(Publishב )- RTMP ,RTMPS ,UDP ,HTTPS, HTTP לפי בחירת התאגיד כדי לקבל ,

 בצורה מהירה, בטוחה ויציבה.  (Origin)את ההפצה לכיוון שרת ההפצה 

 המציע יפרט במלואו את אופן העברת השידורים מהתאגיד לרשת ההפצה של ספק השרות. .2.5.5

 שכולל שרתי קידוד נפרדים עם חיבור פיזי נפרד. ,מערך קידוד ממקור נוסף לשם גיבוי .2.5.6

( ללא כל הפרעה או SIMLESSההעברה בין המערך הראשי לגיבוי, תיעשה בצורה חלקה ) .2.5.7

 פגיעה בצד חוויית משתמש קצה.

במערכת ההפצה שמקבלת את התעבורה מהמקודדים הלינאריים, יהיו לפחות שני שרתי  .2.5.8

 הפצה פיזיים, ראשי וגיבוי.

ד יזרים בשני פורטים פיזיים וקווי רשת פיזיים, לכיוון שרת הפצה ראשי כל שרת קידו .2.5.9

 וגיבוי.

מערכת ההפצה צריכה לתמוך בשתי שיטות עבודה לקבלת השידור המופץ מהמקודדים  .2.5.10

 בתאגיד.

 .-PUSHו PULL -יתמכו ב ORIGIN -( בין המקודדים וה(Publishההפצה  .2.5.11

, ויצירה )קידוד( Real Time Protocol -ב יכולת קבלה של פרופיל בודד אחד באיכות מרבית .2.5.12

 .ORIGIN -של שאר הפרופילים הלינאריים על ידי מערכת קידוד כחלק מתהליך ה

 Real Time -קבלת כל פרופילי הקידוד ממקודדי ההפצה הממוקמים בתאגיד בפורמט ה .2.5.13

Protocol. 
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ו ו/א API Web services-ב WEB HTML5ידידותי, מתקדם ומבוסס  UI-תמיכה ב .2.5.14

טכנולוגיות חלופיות בהתאם לדרישת התאגיד, לשם קבלת כלל הנתונים הנדרשים לתפעול 

 המערכת.

או טכנולוגיות דומות אחרות לתזמון פרסומות שתומכות  ID3ו/או  SCTE35 -תמיכה ב .2.5.15

 בצד השרת והנגן.DASH -ו HLSבשיטת ההגשה של 

  

 

 ( לשידור לינארי ומוקלטStreamsזמינות התחברויות ) .2.6

התחברויות בו זמניות בתחילת העבודה מול התאגיד  20,000הספק לאפשר מינימום של על  .2.6.1

 ועליו להיערך לגידול על פי דרישת התאגיד בהתאם לצרכים השוטפים.

על הספק להיערך למספרי התחברות גבוהים במיוחד עבור שידור של אירועים מיוחדים,  .2.6.2

 גידול. 100%-ו/או בהתאם לגידול בדרישה עד כ

, והיערכות מהירה )עד שעתיים( 50,000ה במספר שיא של התחברויות במצב רגיל, עד תמיכ .2.6.3

 התחברויות בו זמניות ברגעי שיא. 80,000לתמיכה של עד 

 

 ניהול ובקרת התחברויות .2.7

לשידורי   (Geoblocking)המערכת תציע אמצעים המשמשים לניהול חסימת ההתחברויות  .2.7.1

רדיו וטלוויזיה לינאריים ומוקלטים מהארץ ו/או מחו"ל ו/או מארצות מסוימות על פי 

 .APIבחירה. העברת ההגדרות תתאפשר גם באמצעות 

במקרים שבהם מספר ההתחברויות הכולל עולה על המספר המסוכם )כפי שמפורט בסעיף  .2.7.2

מפרט השירותים( בין הספק לתאגיד, הספק יאפשר את ההתחברויות ויודיע  -לחלק ד'  2.6.1

מידית לתאגיד. הגדלת מכסת המשתמשים המחוברים תיקבע ותאושר על ידי התאגיד 

 ובתיאום עם הספק בזמן אמת.

 

 רתיות ושירותי הפצה נוספיםהפצה ישירה לרשתות חב .2.8

רשתות חברתיות היישר אל יכולת הפצה ושיתוף של שידורי טלוויזיה ורדיו לינאריים ומוקלטים 

 לכל Youtube -ו Media Sharing: Facebook ,Vimeo, Twitter, Omny Studio -ורשתות ל

 .הפחות

 

 שילוב פרסומות בשידור .2.9

 הווידאו והאודיו.תמיכה בשילוב של פרסומות/חסויות בתוכן 

 

 (Edge Devices)מכשירי קצה  .2.10

בכל הפלטפורמות הכוללות מחשבי שולחן, מלא של שידורי אודיו ווידאו תמיכת ניגון   .2.10.1

 ם מדיה(.וסטרימרים )מזר   יישומוני טלוויזיה חכמה, מכשירים ניידים, מחשבי לוח

 .PC -ו IOS, ANDROID, MACהספק יגיש את הצעותיו לכיסוי הפלטפורמות המובילות: .2.10.2
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 ממשק צפייה מותאם לתאגיד )נגן( .2.11

( בהתאם לדרישות התאגיד ועל פי אפיון Brand Customizedאספקת ממשק צפייה מותאם )

 שיימסר ע"י התאגיד.

 .(HTTPS)התאמה מלאה להפעלה התקינה של הנגן באתרים מאובטחים  .2.11.1

 .(Start-Over)פונקציית ניגון לאחור ומתחילת התכנית  .2.11.2

 שעות אחורה. 24של הקלטה תוכן  .2.11.2.1

 שעות אחורה. 24 -יכולת קפיצה עד ל .2.11.2.2

השליטה נעשית על גבי ציר הזמן של הנגן, תוך אפשור  חזרה לשידור זמן אמת  .2.11.2.3

 , בכל רגע נתון.EPG-וגם לתחילת התכנית על פי ה

 .EPG-מתוך סנכרון עם ה דאטה על גבי הנגן-הצגת מטא .2.11.3

 שרשור שם התוכן + עונה + פרק + מועד השידור. .2.11.3.1

תוך  2.15.1.1המפורטות בסעיף  דאטה בשפות-תמיכה בכתיבה והצגת מטא .2.11.3.2

 הקפדה על היישור המתאים לכל שפה.

מכות או טכנולוגיות דומות אחרות לתזמון פרסומות שתו ID3ו/או  SCTE35 -תמיכה ב .2.11.4

 בצד השרת והנגן. DASH -ו HLSבשיטת ההגשה של 

 .HTML5 -ו/או נגנים ייעודיים שתומכים ב (Native)יכולת ניגון מתוך נגני המקור  .2.11.5

 יכולת בחירה של ערוצי סאונד שונים ומעבר בין מסלולים שונים. .2.11.6

 בחירה בין כתוביות לפי שפות. .2.11.7

, שבו הבחירה נעשית ע"י הנגן Autoמצב בחירה של איכויות )פרופילים(, גם באופן ידני וגם  .2.11.8

 באופן אוטומטי.

אפשרות לסימון וגישה לצפייה/האזנה ישירה מתוך כתבה, הן מתוך האתר והן באמצעות  .2.11.9

 .HTML -קישורית, שניתן לשתף ו/או לשלב ב

, כולל הוספת AAברמה  W3Cהנגשה של ממשקי הגולש לבעלי מוגבלויות על פי סטנדרט  .2.11.10

 כתוביות על גבי מסך הניגון להגברת הנגישותמסך תרגום ו/או 

במערכות הפעלה ובפלטפורמות המובילות בעולם, לרבות תאימות מלאה של הנגן  .2.11.11

תאימות מלאה של הנגן, ו OSX -ו iOS, TVOS ,Windowsאנדרואיד, אנדרואיד טי וי, 

, Google Chrome v.65  ,Safari v.11.2 ,Firefox v.59:כך שהוא ייתמך בדפדפנים

Internet Explorer v.11 ו-Microsoft Edge for Windows 10 v.15   ושתי הגרסאות

 .התאגיד עודן בשימושמות של כל דפדפן אשר מבחינת ודהק

תמיכה בניגון ו התכנים המשודרים בנגן על בסיסיכולת בנייה של רשימת השמעה/צפייה  .2.11.12

 ש.ברצף של רשימת שידור ו/או שידורים עוקבים, לפי בחירת הגול

שיתוף הנגן ברשתות החברתיות ובאתרים ככלל, תוך התאמה מלאה לפרוטוקול מאובטח  .2.11.13

(HTTPS). 

 יכולת שילוב של מנגנון חיפוש וחיפוש לפי תגיות. .2.11.14

 מזעור חלון שידור לחלון צף תוך שמירה על כל התכונות הנדרשות בנגן הראשי. .2.11.15

החיתוכים ו/או התיוג של המתאר את  XML/API באמצעות קובץ NLEיכולת קבלה של  .2.11.16

 .התוכן
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 ,או יותר תלוי במימוש ותאימות למכשירי קצה HLS V3 ,HLS V4 -תמיכה מלאה ב .2.11.17

MPEG DASH ו-HLS CMAF. 

 -וב DASH -( וכל פורמט שתומך בAES 128 -ו EME ,CENC)   DRMתמיכה במערכות  .2.11.18

HLS. 

ת, בהתאם לזכויות לנגן תהיה יכולת של הפעלת שירותים שונים, כגון הגבלה גאוגרפי .2.11.19

 ולפלטפורמות השונות תוך זיהוי אוטומטי שלהן.

 

 

 מערכת ליצירה וטיפול בתוכני מדיה .2.12

יום לפחות, לשם  14על ידי הספק, לתקופה של  (Archive)קידוד ואגירת ההקלטות  .2.12.1

 גזירה/עריכה.

, לשם הגזירה וההעלאה האוטומטית של (Traffic)אינטגרציה למערכת ניהול השידורים  .2.12.2

 דאטה הדרוש.-ידורים המוקלטים לשרתי ההפצה, בליווי המטאהש

למערכות השידור של התאגיד לשם גזירות התוכן לפי נתונים מדוח השידורים  אינטגרציה .2.12.3

(as run). 

קבלת קובצי המדיה המקודדים )מוכנים( על ידי התאגיד בשרתי הספק וניהולם בשרתי  .2.12.4

 הספק.

הכנה ידנית יזומה של התכנים המוקלטים: ממשק אינטרנטי לגזירה יזומה של משדרי  .2.12.5

 רדיו וטלוויזיה מוקלטים. הממשק יאפשר בין היתר, את הפעולות הבאות: 

 צפייה בשידור הלינארי של תחנת הרדיו או ערוץ הטלוויזיה הנבחר. .2.12.5.1

 איתור שידור שנאגר מתוך שידורי הרדיו והטלוויזיה. .2.12.5.2

 לינארי בפועל.מסיום השידור ה 1:1דור המאּורכב, תוך פרק זמן זמינות השי .2.12.5.3

 והרצה קדימה ואחורה על פי שניות ודקות.  frame-frame תמיכה במעבר תמונה .2.12.5.4

 . Time Code hh:mm:ss:ffתמיכה בזמנים מדויקים לפי  .2.12.5.5

 לצורך חלוקה של התוכן לפרקים וחיפוש ע"פ פרקים. Cue Pointsהוספת  .2.12.5.6

 ה בודדת.חיתוך על בסיס תמונ .2.12.5.7

(. ההקפצה תיעשה לפי Trimmingחיפוש והרצה של התוכן לפי תמונה בודדת ) .2.12.5.8

TIME CODE  ו/אוFRAMEיכולת הנגן לַמסֵפר תמונות ולהציג את ה .- 

TIME CODE  או מספרFRAME. 

 ( מכל מקטע בתוכן.(Thumbnailייצור תמונה  .2.12.5.9

תם לתוכן אחד מלא עם קו ייצור קבצים בודדים שנגזרו מהתוכן המקורי, ויכולת לחבר או .2.12.6

 .CUT2CUTזמן אחיד 

, ויכולת חיבור ניגון על (Timecode)חיתוך וירטואלי של התוכן המקורי לפי  נקודות זמן  .2.12.7

בסיס קו זמן אחיד של כל מקטעים שנגזרו בצורה וירטואלית על ידי ייצור רשימת פריטים  

(Playlist) .של החלקים שנוצרו 

 .משתמשים ונותניהול ויכולת פתיחה של חשב .2.12.8

 פתיחה והגדרה של ערוץ חדש בזמן קצר מרגע ההודעה. .2.12.9
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( במערכת, לפי צורכי התוכן metadataהוספה ו/או שינוי של שדות נתונים/פרמטרים ) .2.12.10

 להצגתם על גבי הנגן, כגון:

 שם לוגי לקובץ כפי שיתקבל מהתאגיד. .2.12.10.1

 שם משדר. .2.12.10.2

 מספר העונה, שם הפרק ומספר הפרק. .2.12.10.3

 מועד השידור. .2.12.10.4

 מדיה.סוג  .2.12.10.5

 הזנת תיאור טקסטואלי מפורט של התוכן המשודר, עורכים וכד'. .2.12.10.6

 ציון מקור השידור כגון שם ערוץ/רשת/ערוץ דיגיטלי. .2.12.10.7

 כל הנתונים שצוינו לעיל, יוצגו בשפה שבה הם הוזנו ו/או הועלו לספק. .2.12.10.8

 בחירת ספרייה/קטגוריה אליה יישלח הקובץ בשרת הספק. .2.12.10.9

 תור יעיל והפקת דוחות סטטיסטיים.חד ערכי לקובץ, לאי-מתן שם קוד חד .2.12.10.10

 הוספת תיוג, מילות מפתח לאיתור המשדר המוקלט. .2.12.10.11

 מתן תוקף לקובץ לשם מחיקה אוטומטית על ידי הספק בעת פקיעת התוקף. .2.12.10.12

 הגדרת הגבלה גיאוגרפית של הצפייה בתכנים הנבחרים. .2.12.10.13

יצירה ושליחת עותק של הקובץ שנוצר לספריה פנים ארגונית ו/או שליחתו  .2.12.10.14

(, תוך אפשרות שליחה לשרת הספק ולספריה FTP-ם חיצוני )לדוגמה בלגור

 הנ"ל במקביל.

 

  CMSממשק ניהול תוכן  .2.13

ממשק אינטרנטי המאפשר לנהל את כל קובצי המדיה של הארגון באמצעות הפעולות  .2.13.1

 המייצגות הבאות:

יצירת ספריות/קטגוריות באופן עצמאי, חלוקת הקבצים לספריות/קטגוריות,  .2.13.1.1

קובץ מתוך הממשק, עריכת פרטי הקובץ, כולל כלל השדות שהוזנו ניגון כל 

ידנית ו/או אוטומטית, מחיקה אוטומטית של קבצים בעת פקיעת תוקפם, 

 שיוך תמונה לקובץ.

 ניהול ויכולת פתיחה של חשבונות משתמשים. .2.13.1.2

 פתיחה והגדרה של ערוץ חדש בזמן קצר מרגע ההודעה. .2.13.1.3

 WEBVTT, TTML, DVB SUBS, TELETEXT)תמיכה וניהול כתוביות  .2.13.1.4

SUBS) לשילובן בפורמטי השידור השונים ונתמכות ב- HLS ו- MPEG 

DASH.בתהליך ההגשה והצפייה בנגנים המיועדים על כל מכשיר , 

 תמיכה מלאה בצריבת כתוביות על גבי מסך הווידאו. .2.13.1.5

הארגונית,  MAM  (Media Asset Management)אינטגרציה עם מערכת  .2.13.1.6

מתוך  (Workflow)לשם פעולות כגון קבלת רשימות שידור ותוכניות עבודה 

 תהליכי העבודה שנקבעו לטיפול בתכנים.

 צפייה בתהליכי ההעלאה של הקובץ לשרתי ההפצה. .2.13.1.7

 .(1 נספח)ראה  DIVA-ו MAMכיוונית עם -יכולת עבודה דו .2.13.1.8
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של מערכת  XML/JASONבצי ווק API -אינטגרציה מלאה עם ה .2.13.1.8.1

 .DIVA -( ומערכת הMAMתוכן )הניהול 

, MAM -של מערכת ה WORKFLOW -לבות בתוך מערך השתה .2.13.1.8.2

 .CDN-והעלאה ל EPG -קידוד, קבלת ה

 חיפוש לפי כל פרמטר קיים במערכת. .2.13.1.9

 אפשרות להעלאת קובצי מדיה באופן ידני.  .2.13.1.10

 אפשרות של הגדרת קובץ כניתן להורדה בשלב מאוחר יותר.  .2.13.1.11

 .ועריכתו של כל קובץ מדיה IDקוד לגישה  .2.13.1.12

 קבלת קישור לשיתוף מותאם לנגן התאגיד. .2.13.1.13

 .embeddingקבלת קישור מותאם לתאגיד לשילוב הנגן באתרים  .2.13.1.14

 .לחלק ד' 2.16.2בהתאם לסעיף  BIלפי צורכי  meta dataשדות  .2.13.1.15

במערכת ועריכתם,  (metadata)הוספה ו/או שינוי של שדות נתונים/פרמטרים  .2.13.1.16

לפי צורכי התוכן, להצגתם על גבי הנגן, תוך התייחסות לכלל הפרמטרים 

פי שמפורט בסעיף והנתונים שהוזנו במערכת ליצירה וטיפול בתוכני מדיה, כ

 לחלק ד'. 2.12.10

 הגדרת הגבלה גיאוגרפית של הצפייה בתכנים הנבחרים. .2.13.1.17

( כולל תיאור, על גבי הקובץ Bookmarksאינדוקס: קביעת נקודות ייחוס ) .2.13.1.18

בשרת הספק. נקודות אלה מהוות קישוריות לניגון ראשי הפרקים לפי סימון 

 מומחה היישום. 

-העלאת התוכן ו/או לכידתו משידורים לינאריים למערכות ההפצה וצפייתם במערכת ה .2.13.2

CMS 

יכולת העלאה של תוכני וידאו, אודיו ותמונות, בחבילות או בבודדים,  .2.13.2.1

 .WEBבאמצעות ממשק 

 ייעודי מגורמי הפקות בשטח.  FTPיכולת העלאת תכנים באמצעות  .2.13.2.2

העלאת תכנים מהירה על ידי מימוש טכנולוגיות לאקסלרציה ייעודיות כגון  .2.13.2.3

ASPERA . 

 1. ראה נספח CDNוספקי ייצור והפצת תכנים דיגיטליים לרשתות חברתיות  .2.13.3

 קיימים שני מקורות שידור: רדיו וטלוויזיה.  .2.13.3.1

כל אחד מהם מייצר שידורים לינאריים וקבצי מדיה מוכנים להפצה )להלן:  .2.13.3.2

 "הקבצים"(. הקבצים מיוצרים ומאוחסנים באיכות סטודיו מרבית. 

ניגון  ABRכדי לאפשר תאימות לפורמט  MP4הקבצים יקּודדו לפורמט  .2.13.3.3

 לה ומהירה לענן.והעלאה יעי

-הקבצים המקּודדים ישמשו כחומר מקור להמשך קידוד, עיבוד והפצה ב .2.13.3.4

CDN הראשי 

, ופורמטי ABRיפיץ את הקבצים ברשת האינטרנט, במבנה  CDN-ספק ה .2.13.3.5

 להנגשתם של מכשירי הקצה השונים. םייעודייהפצה 
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זרימת השידור הלינארי של האודיו והווידאו תישלח באיכות המיטבית  .2.13.3.6

להמשך  CDN-ויופצו ל ABRד והם יעברו המרה לפרוטוקול שידור לקידּו

 הפצה.

לניהול  MAMאשר תיוצר על ידי המערכת  דאטה-מטאלכלל הקבצים תצורף  .2.13.3.7

 יחד עם קובצי המדיה. CDN-התכנים הדיגיטליים ותופץ ל

 תנהל את תהליכי הייצור של התכנים ואת רשימות השידור. MAMהמערכת  .2.13.3.8

 תייצר קובץ אחד ובו קובץ המדיה וקובץ הנתונים יחדיו. MAMהמערכת  .2.13.3.9

, תנהל את התכנים שיועלו אליו יחד עם CDN-של ה CMSמערכת הניהול  .2.13.3.10

הנתונים שצורפו לקובצי המדיה והיא תהיה מסונכרנת באופן קבוע עם מערכת 

 והאינטגרציה ביניהם. APIדרך ה  -MAMה

 

 פודקאסטינג .2.14

, לשם הורדתם על ידי המשתמשים/הגולשים. התאגיד MP3העלאת קובצי אודיו בפורמט  .2.14.1

יהיה רשאי לדרוש את העלאתם והורדתם של הקבצים בפורמטים חלופיים, בהודעה 

 והיערכות מראש.

 .2.15.1.1בשפות המפורטות בסעיף  RSS-דאטה והפצה ב-ת מטאהממשק יאפשר כתיב .2.14.2

 

 תמיכה בשפות .2.15

 מערכות הספק יתמכו בשפות השונות ובהתאם לחלוקה המפורטת להלן. .2.15.1

לכל  , פרסית וגאורגיתאמהרית, ערבית, אנגלית, רוסיתשפות נדרשות: עברית,  .2.15.1.1

  הפחות.

 ממשקי הניהול יוצגו בשפה האנגלית. .2.15.1.2

מערכות הניהול של הספק יהיו מסוגלות לקלוט נתונים בשפות המפורטות  .2.15.1.3

 .2.15.1.1בסעיף 

ממשק הצפייה המותאם לתאגיד )נגן( יתמוך בשפות המפורטות בסעיף  .2.15.1.4

2.15.1.1. 

 

 BI-לסטטיסטיקות, ניטור התחברויות ודיווח  .2.16

 וסטטיסטיקות אנליזה .2.16.1

קבלת הרשאות צפייה למערכת של הספק, דרכה ניתן לקבל תצוגה  .2.16.1.1

 טקסטואלית וגרפית על אודות: 

באמצעות הנגן, בין אם הפעולה כל פעולה של צריכת תוכן שנעשית  .2.16.1.1.1

התקיימה בנכסי התאגיד ובין אם היא התקיימה בנכסים 

שלישוניים, כגון אתרים ו/או אפליקציות של ספקים חיצוניים 

 לתאגיד.

נתוני השימוש בנפח התעבורה שבוצע ומבוצע בכל רגע נתון וגם  .2.16.1.1.2

 ניצול היסטורי בחתכי זמן שונים.

 של התאגיד בשרתי הספק. נתוני האחסון של כל קובצי המדיה .2.16.1.1.3
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דיווח על כל פעולה של צריכת תוכן שנעשית באמצעות הנגן, בין אם  יצירת .2.16.1.2

הפעולה התקיימה בנכסי התאגיד ובין אם היא התקיימה בנכסים שלישוניים, 

 כגון אתרים ו/או אפליקציות של ספקים חיצוניים לתאגיד.

 ד.של התאגי Google Analyticsעל הדיווח להישלח לחשבון  .2.16.1.3

 customוכן גם  eventsתכולת הדיווח צריכה לכלול פרמטרים של  .2.16.1.4

dimensions  . 

הדיווח הנ"ל יכלול בכל מקרה, כל פעולה שנוצרת כתוצאה של הפצת תוכני  .2.16.1.5

 התאגיד על ידי הספק לידי צד שלישי.

 דוגמא להמחשת התכולה הנדרשת. : 2נספח  .2.16.1.6

רים עשויים החלוקה בין הערכים הנדרשים לפרמטרים ושמות הפרמט .2.16.1.7

 להשתנות.

2.16.2. BI 

הקיימים כל פרטי התוכן , על CDN-על צריכת התוכן מהת המידע קבל .2.16.2.1

, בין אם הם מונגשים בתשתיות התאגיד או על גבי CDN-מנוהלים בוה

השיטה לקבלת המידע היא על ידי קבלת הרשאת קריאה תשתיות שלישוניות. 

 בו מאוחסנים הנתונים.ש DB-ב

 טרנזקציה .2.16.2.2

רמת הצריכה הכי גולמית  -ברמת טרנזקציה יתקבלו הרשומות   .2.16.2.2.1

 .קיימתש

 טרנזקציה יכולה להוות פעולה או אינטרוול: .2.16.2.2.2

 -, הורדת קובץ play, pause(, 0%פעולות לדוגמא: תחילת נגינה ) .2.16.2.2.3

downloadסגירת דפדפן ,. 

 Viewed( 30%אינטרוול לדוגמא: ) .2.16.2.2.4

על  -האינטרוולים הם דיווח על התקדמות צפייה/האזנה בתוכן  .2.16.2.2.5

 של התקדמות בזמן הצפייה. 10%הדיווחים להירשם על כל 

להוסיף לדרוש מהספק, . התאגיד יהיה רשאי 3בנספח  BI -שדות מבוקשים ל .2.16.2.3

 .ללא עלות נוספת, שדות לרשימת השדות הנוכחית

 

 מנהל פרויקט .2.17

 לכל תקופת ההתקשרות. מנהל פרויקט המציע ימנה  .2.17.1

בסביבה טכני וניהול אופרציה קודם המוצע הינו בעל ניסיון ורקע מנהל הפרויקט  .2.17.2

-ו CDNית במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה, בדגש על תפעול מערך ולוגטכנ

שכלל שידורי רדיו או  CDNשל הטמעת מערכת לפחות פרויקט אחד בווידאו בענן 

 .באינטרנט טלוויזיה

 יש את הרזומה של המנהל המוצע.לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, הספק יג .2.17.3

החלפת  המינוי יאושר על ידי התאגיד והוא לא יוחלף ללא אישורו מראש של התאגיד. .2.17.4

 המנהל ללא אישור תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.
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  נציג מטעם ספק השירות בתאגיד .2.18

 על פי היקף ותקופה שתוגדר מראש על ידי התאגיד.  ושםדרישה זאת תי .2.18.1

 הנציג ויהיה רשאי לדרוש את החלפתו בכל עת ומכל סיבה.התאגיד יאשר את  .2.18.2

 הנציג ימלא את הדרישות הבאות: .2.18.3

 ווידאו. CDNרקע טכני ותפעולי בפלטפורמות ענן, יהיה בעל  .2.18.3.1

 ינהל את תהליכי ההטמעה של כלל הפרויקטים. .2.18.3.2

 טפל באופן קבוע בכל ענייני ההפצה.י .2.18.3.3

 , בהתאם לסיכום מראש .בתאגידפיזית יימצא  .2.18.3.4

ורה מלאה בין ספק השרות לבין כל הגופים הרלוונטיים בתאגיד בכל בצ יקשר  .2.18.3.5

  .תפעוליהטכני ו, השירות התהליכי השירות בהפצת התוכן

התאגיד יהיה רשאי, בכל שלב, לדרוש מהספק כי הנציג ייתן לתאגיד שירות  .2.18.3.6

 אינטגרציה למערכות הארגון. 

 באופן מלא בתפעול וסנכרון של מערך ההפצה בתאגיד. יעסוק .2.18.3.7

 .יחתום על מסמך שמירת סודיות .2.18.3.8

 

 NOC  -מרכז בקרה ותמיכה טכנית  .2.19

מערך התמיכה הטכנית תכלול תחזוקה, ניטור, איתור ותיקון תקלות בכלל מערכות הספק  .2.19.1

 כנדרש במכרז זה. 

 וזמין למענה טלפוני. 24/7שירות התמיכה יהיה רציף, מאויש  .2.19.2

 המערך יכלול ניהול קריאות למעקב הטיפול בהן. .2.19.3

השירות יהיו עובדים מקצועיים, מיומנים ומעודכנים בכל עת לגבי מערך השירות  נותני .2.19.4

 הכולל הנוכחי והמעודכן. 

המערך יהיה אחראי על דיווח בזמן אמת על מצב הרשת, שרתי הגשה, קידוד וחוויית  .2.19.5

 צפייה של כל ערוצי השידור.

, בארץ ישראלגם יימצא על ידי מפעילים דוברי עברית, מערך התמיכה הטכנית המאוישת  .2.19.6

ויהיה זמין באופן  עם יכולות תמיכה מלאות ובכלל זה, יכולות פיתוח למקרים דחופים,

 ישיר, באמצעות שיחת טלפון, דואר אלקטרוני ופגישות עבודה לפי הצורך.

 

 גיבוי, שרידות והתאוששות .2.20

 גיבוי חם .2.20.1

מערכות הקידוד והפצת השידורים יגובו באופן שיאפשר שידור רציף של  .2.20.1.1

השידורים הלינאריים והמוקלטים. גיבוי זה ינבע מארכיטקטורת הפצת 

 השידורים וממערכת בקרת העומסים. גיבוי זה יספק מענה לצרכים הבאים: 

יכולת גיבוי הנובעת   -הפצת השידור החי מאתרי התאגיד לספק  .2.20.1.1.1

ורות בערוצים נפרדים מהתאגיד או מטעמו. כל מקבלת שני מק

מקור שידור לינארי ומוקלט יגיע למערכות הספק בשני ערוצים 

)ראשי וגיבוי(. אם ערוץ ראשי מושבת כתוצאה מכשל כלשהו, יופץ 

השידור ממקור הגיבוי. אם המקור הראשי חוזר לשדר,  יחזור 
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גנוני השידור למקור הראשי. באחריות הספק לדאוג למימוש מנ

 ההעברה במקרה של כשל.

( ללא שום SEAMLESSהעברה מראשי לגיבוי תעשה באופן חלק ) .2.20.1.1.2

 פגיע בחוויית משתמשי הקצה.

אם אחד   -הפצת השידורים הלינאריים והמוקלטים מהספק ללקוח  .2.20.1.1.3

מאתרי ההפצה כשל, יופנה הגולש באופן אוטומטי לקבלת השידור 

 החי מאחד מאתרי ההפצה האחרים.

 ושחזור גיבוי קר  .2.20.2

התכנים לשידור על פי דרישה, בסיס נתונים ותכנים נוספים, יגובו באופן  .2.20.2.1

 אוטומטי. על הספק לפרט את התצורה והאמצעים של מערכת הגיבוי.

במקרה של תקלה ניתן יהיה לשחזר את המערכת והתכנים )כולל חומרה,  .2.20.2.2

 תוכנה, מערכות הפעלה, בסיס הנתונים וכד'(.

 

 ומערכותניטור ובקרת שידורים  .2.21

מפעיל אחד לפחות שיימצא נוכח פיזית על ידי  24/7פעולות הניטור והבקרה יתבצעו  .2.21.1

 במערך התמיכה, הניטור והבקרה.

הספק יפרט את האמצעים המשמשים אותו לניטור המערכת תוך התייחסות ספציפית  .2.21.2

למרכיבים הבאים והספק יתחייב להעביר לתאגיד עפ"י דרישה, דיווח על ניטור כל אחד 

 מהסעיפים להלן גם כדו"ח וגם ניתור וקבלת התראות בזמן אמת: 

 ניטור שרתים ובסיסי הנתונים. .2.21.2.1

 ניטור התקשורת הפנימית בחווה. .2.21.2.2

 ניטור התקשורת החיצונית של הספק. .2.21.2.3

 ניטור מספרי משתמשים ועומסים על המערכת. .2.21.2.4

 ניטור כלל הציוד של הספק המותקן בחצרות התאגיד. .2.21.2.5

 היומית(.ניטור מערכת הגיבוי )ברמה  .2.21.2.6

 היכולת להבין באופן יזום: -ניטור השירות מקצה לקצה  .2.21.2.7

 חוסר יכולת של משתמשים לצפות בתכנים )חי ו/או מוקלט(. .2.21.2.7.1

 חוסר יכולת לטעון נתונים/תכנים למערכת. .2.21.2.7.2

קיטועים, קפיצות, שידורים בלולאה, שידור ללא קול ו/או ללא  .2.21.2.7.3

 תמונה ותופעות דומות.

מיים )מתוך חוות השרתים( וחיצוניים על הספק להפעיל אמצעי ניטור פני .2.21.2.8

)ממקור אחר(.  יש לפרט במענה לסעיף זה על אלו מהנושאים מופעל ניטור 

 חיצוני בנוסף לפנימי.

מנגנונים אשר בעזרתם ידווח על כשלים במערכת למומחי   -דיווח והתראה  .2.21.2.9

היישום בתאגיד )אוטומטיים/ידניים(. הספק יאפשר שליחת התראות באמצעות 

הודעות טקסט למכשיר סלולארי, במקרים של הפסקת שידור ו/או זיהוי של 

 שידור ריק מתוכן )שידור שקט(.
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הספק מחויב לעדכן את נציג/י התאגיד אשר יוגדר/ו על כל תקלה ו/או כשל  .2.21.2.10

 במערכת כפי שנדרש על ידי התאגיד.

על הספק להבהיר אילו אמצעי ניטור בהיבטי אבטחת  -ניטור אבטחת מידע  .2.21.2.11

 מידע קיימים על מנת לפקח על: 

 התראות על מערכות התקשורת והתשתית. .2.21.2.11.1

 התראות על מערכות השרתים והיישומים. .2.21.2.11.2

 

 

  )SLAאמנת השירות ) .2.22

ם , להגדרת כללים וסדרי עדיפויות למתן השירותיהתאגידאמנת השירות היא כלי בידי  .2.22.1

 ולביצוע פיקוח על הספק הזוכה לקיום תנאי המכרז.

במקרים שבהם הספק הזוכה לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות  .2.22.2

בין היתר, ומבלי לגרוע מזכויותיו לפי כל דין ולפי רשאי  התאגיד יהיהשלהלן,  בסעיפים

 בסעיפיםכם מופיע וכמוספי שלגבות מהספק הזוכה פיצויים מוסכמים כהסכם זה, 

 שלהלן.

בהתאם  לשיקול דעתו של התאגיד, ייעשה התאגיד, מימוש פיצויים מוסכמים על ידי  .2.22.3

קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של מורשה חתימה ובכלל זה יהיה רשאי התאגיד לבצע 

 מטעם המזמין.

, ובכלל זה לבחון את רמת השירות יהיה רשאי לבצע מעת לעת סקר שביעות רצון התאגיד .2.22.4

 . שניתן על ידי המציע
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 SLAטבלת  .2.22.5

 קנס על חריגה מדרישות המכרז דרישת המכרזהגדרות/ הנושא מס"ד

המתנה למענה  1
לקריאה טלפונית 

 התמיכה ערךלמ

 60תוך  ת טלפוןמענה לשיח •
שניות מרגע בו התקבלה 

במערך התמיכה של הקריאה 
 הספק.

ים שיוגשו על יעל פי הדוחות החודש
ידי הספק הזוכה ו/או על פי תלונות 

כפי שנמסרו  התאגידמתועדות של 
 לעורך המכרז.

 על כל חריגה מתועדת/מדווחת₪  10
 טיפולזמן  2

לא  תקלהב
 משביתה

מול מרכז תקלה שנפתחה  •
 4התמיכה, תקבל תטופל תוך 
 שעות מזמן פתיחת התקלה.

שנפתחה מול מרכז תקלה  •
התמיכה והוגדרה על ידי 

הספק שאינו תחת אחריותו, 
אולם בהמשך התברר 

 שהתקלה הינה תחת אחריותו. 
 

)לעניין זה יובהר, כי התקלה 
תחשב החל ממועד הקריאה 
הראשון ועד לסיום הטיפול 

 בפועל(

מצטברת  תקלה לא משביתהעבור  •
 בחודששעות ראשונות  4מעל של 
, רשאי התאגיד לקזז שעות 12ועד 
מהתשלום החודשי השוטף  1%

 הכולל בגין השידורים.

מצטברת  תקלה לא משביתהעבור  •
בחודש, שעות ראשונות  12מעל של 

מהתשלום  3%רשאי התאגיד לקזז 
החודשי השוטף הכולל בגין 

 השידורים.

תקלה משביתה תטופל על ידי  • תקלה משביתה 3
 הספק באופן מידי.

 תקלה משביתה היא:

שגורמת להפסקת תקלה  •
הרדיו  כל אחד מערוציבשידור 

ו/או הטלוויזיה ו/או הערוצים 
שאורכה יעלה על הדיגיטליים 

 דקות או יותר. 2

דקות  1של  פסקות שידורה 2 •
 3או יותר שאירעו במשך 

שעות  3-שעות ייחשבו כ
 רציפות של הפרעת זמינות.

התאגיד הוא הקובע היחיד האם 
 .התקלה מוגדרת כמשביתה

הספק מתחייב לפצות את התאגיד 
של עפ"י שיקול דעתו הבלעדי 

במקרים של אי זמינות התאגיד 
 השידורים/המערכת כדלהלן:

עבור השבתה מצטברת של חצי  •
רשאי  ,שעה ראשונה בחודש

מהתשלום  3%התאגיד לקזז 
בגין השוטף הכולל החודשי 

 השידורים.

דקות השבתה נוספות  5עבור כל  •
של השידור, באותו חודש, רשאי 

נוספים  5%התאגיד לקזז 
השוטף הכולל מהתשלום החודשי 

 בגין השידורים.

 
עמידה בלוחות  4

זמנים ביחס 
 לשירותים

במקרים בהם ידרוש התאגיד  •
קבלת שירותים מסוימים )בין 

אם מדובר בשירותים 
שוטפים, ובין אם שירותים 

מזדמנים(, יהיה מחויב הספק 
לעמוד בלוחות הזמנים 
 שנקבעו על ידי התאגיד.

מהתשלום החודשי  5%עד  •
שאמור להיות משולם בעבור 

 אותו חודש
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 (DRM)מנגנון להגנה על זכויות יוצרים  .2.23

 .VOD-שילוב מערכת להגנת הרשאות התוכן גם בשידורים לינאריים וגם ב .2.23.1

 .VOD -בתהליך הקידוד והאריזה ל DRMהוספת  .2.23.2

 בתהליך שידורים לינאריים. DRMהוספת  .2.23.3

, iOS -ו HTML5 ,Androidיהיה תואם לניגונים בכל מכשירי הקצה לרבות  DRM -ה .2.23.4

Android TV ,Smart TV ,WebOS ,Tizen ו- TvOS. 

 .AES128 ECB סטנדרט הצפנהתמיכה ב .2.23.5

יו מוגנים מחיבורים חיצוניים ויה VPN Tunnelingיתממשקו בחיבור  DRM-שרתי ה .2.23.6

 ובניהול בלעדי של התאגיד.

 במכשיר הקצה. Pluginללא התקנת   וכו' Widvineכמו  Low Costהעדפה בפתרונות  .2.23.7

 .CDN-יהיו באחריות ספק ה DRM-אחזקה וניהול שרתי ה .2.23.8

יותקנו במקום מאובטח ולתאגיד תהיה גישה במידת הצורך ובתיאום עם  DRM-שרתי ה .2.23.9

  .CDN-ספק ה

ערוצים/תכנים ספציפיים יוצפנו עפ"י דרישה ובאמצעות סנכרון עם מערכת לוח השידורים  .2.23.10

(EPG). 

 

 אינטגרציה עם מערכות התאגיד .2.24

 בתאגיד, כגון: הדיגיטלייכולת אינטגרציה עם מערכות התוכן ומערכות ניהול התוכן  .2.24.1

לניהול נכסי המדיה של התאגיד. מערכת זאת, תנהל גזירות  MAM-מערכת ה .2.24.1.1

יקות על פי לוחות השידורים ועל פי לוח זמנים של השידורים בפועל. כמו כן, מדו

 של השידורים.  דאטה-מטאתנוהל כל ה MAM-במערכת ה

ייתכן כי בתקופת ההתקשרות הראשונה, שידורי התאגיד ימשיכו להיות מנוהלים  .2.24.1.2

בחצרות הספק ועל פי לוחות שידורים, ולאחר תקופה נוספת, תהליך זה יתבצע 

צעות מערכות התאגיד ולספק יועברו קובצי מדיה גזורים לפי זמנים באמ

 שלהם. דאטה-מטאמדויקים ובצירוף ה

הקיימת היום בתאגיד, הינה מערכת לניהול רשימות השידור  Traffic-מערכת ה .2.24.1.3

באמצעות המערכת הנ"ל יינתנו  וניגון על פיהן. EPGהבנויות בלוח שידורים 

 עפ"י מכשיר הקצה. ההרשאות השונות לניגון התכנים

 רשימות שידור מתחנת הרדיו, שידורים מוקלטים., מנוהלות Audisiבמערכת  .2.24.1.4

 על בסיס וידאו. מהשטחקבלת שידורים לינאריים  .2.24.1.5

, HLS( ממקורות חיצוניים לינאריים )streamsיכולת קבלה של הזנת שידורים ) .2.24.1.6

RTMP ,UDP ( לצורך תהליך הקידוד )'וכו ,(transcoding  ושידור ו/או הקלטה

 למאגר.

 HIGH RESיכולת להמיר את קובצי ה עםהתחברות עם מאגר הנתונים המקומי,  .2.24.1.7

- (MXF ,PRORES TS  לפורמטים של הגשה )'וכוSTREAMING (MP4 ו- 

FMP4.) 
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התחברות עם מערכות להפעלת פרסומות. כולל התממשקות ויצור התראות  .2.24.1.8

CUEING והסבר מלא של הפתרון  י ופרסומותלצורך מעבר בין ניגון תוכן מקור

 .המוצע

 . ושרתי הגשה משתמש שלישיאינטגרציה עם נקודות צד  .2.24.1.9

 ודומה.  GOOGLE DFPאינטגרציה עם מערכות להפצת פרסומות כמו  .2.24.1.10

או טכנולוגיות דומות אחרות לתזמון פרסומות  ID3ו/או  SCTE35 -תמיכה ב .2.24.1.11

 גן.בצד השרת והנ -DASH ו HLSשתומכות בשיטת ההגשה של 

 

 CDN-הגירת כלל תוכן המדיה מספק ה .2.25

התאגיד יהיה רשאי לדרוש את ההגירה של כלל תוכן המדיה המאוחסן בשרתי הספק, בכל עת 

 וללא עלות נוספת. ובתיאום מראש
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 1נספח 

 

CDN Cloud Service CMS

High-Speed
File Transfer

Origin/Publish

Multi-
platform 

Distribution

TV Linear 
Playout

Distribution
Terminal 

Live
BU Encoder

Watch Folder

Cloud CDN Provider 
services

CDN

CDN Provider

Delivery 
Platforms

Audio&Metadata files  Upload

Live
Main Encoder

Switching 
console

MAM Management and Control Flow

Radio Media Files and Linear Publish

Storage and Archive File Flow

TV Media Files for Publish

Transcoder MP4
+ profiles

Offline Transcoding Sys.

Watch TV 
Folder

Watch 
audio file 

Folder

Local Audio 
files storage

Radio Linear 
Broadcast

TV Media Files & Linear Publish

Digital Media Publishing Flow

MAM  
Viz One - Vizrt

TRAFFIC
KLH

EPG Program schedule info

Live and Linear feeds 
(from recorded assets)

Radio Live & Linear 
Playout Distribution 

Terminal

TV Production Studio

Digital Services

API Management and Notification

Transcoding 
Audio files

Files

Offline 
production 
transcoding

Local Video 
files Storage

XML 
Metadata 
Database

TV Linear 
Broadcasts

Live and Linear 
feeds 

EPG files publish

Radio Production Studio

Upload TV Video and metadata files in Studio
Format (MXF,MOV and XML etc..)
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 Google Analytics eventשדות דיווח בתצורה של : 2 נספח

 

  parameter parameter type podcasts 
live 

radio 

radio not 

live 
tv live 

tv not 

live 

 embeded 

player in 

kan 

property 

category event param podcast radio tv 

pageType custom dimension podcast 
live 

radio 
radio live tv tv 

label event param 
podcast 

name 
station name station name 

pageHeadline custom dimension 
podcast 

name 
program name program name 

programName custom dimension 
chapter 

name 
chapter name chapter name 

item_id custom dimension item id from kan CMS  

action **event param according to the activity done (see table below) 

  

external 

players 

location custom dimension app, mobile site, desktop site, toolbar, rss reader etc 

format custom dimension rss , embed, etc 

site_name custom dimension publisher name 

*any hit should send these combination of parameters 

*all hits should have the Kan UA 

*external hits should be sent with measurement protocol 

*red is for dynamic value 

 

**event parameters: 

action done  action value 

play play 

continue to play continue to play 

pause pause 

10% progress played [10%] till 100 

5minutes progress played [5m] till end 
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 BI -שדות מבוקשים ל :3 נספח

 דוגמא  פירוט הסבר השדה

DateTime תאריך וזמן 
 רועיתאריך וזמן של הא

21/10/2017 18:30 

EventID רועימזהה א 
 ערכיחד -מס' סידורי חד

5484612 

EventType רוע/סוג יסוג א

 טרנזקציה

האזנה, השהייה/ המשך  התחלת)

יכול להוות  (האזנה, סיום האזנה

 גם הורדה של קובץ

Play, Pause, (0%) StartPlay, (10%) Viewed, 

(20%)Viewed, ….. , Close the Browser, Downloaded 

File….. 

TimeInPlayer הזמן בתוך הנגן 
 הזמן בתוך הנגן בו בוצע הארוע

00:01:38 

UserID מזהה משתמש 

מזהה משתמש ונתונים זמינים על 

 1113235 המשתמש 

ClipID מזהה תוכן 
 מזהה התוכן 

ipbc-VGajC1-Uivy 

Clip Duration 00:04:25 משך זמן הקליפ משך זמן הקליפ 

SessionID מזהה שיאפשר לנו להכיר  מזהה סשן

בפעילות של משתמש לאורך זמן 

שיוגדר מראש )יכול להכיל כמה 

Events) 

8488461 

Source (Referrer) 

מקור הגעה של 

 google.com אתר מקשר, מנוע חיפוש וכו' המשתמש

Referrer URL 

Path 

-מקור הגעה ב

URL נתיב כתובת אתר המפנה https://www.google.co.il/search?Kan 

Platform 

המקום בו 

 www.kan.org.il אתר הבית ,youtube, facebook  רועיהתרחש הא

URL 

קישור 

 https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1043  רועיבו התבצע הא URL-ה באינטרנט 

Device Category 

הפלטפורמה בה 

 desktop, mobile… desktop רועיהתרחש הא

Device Brand 

סוג מותג 

 Apple, LG, Samsung מותג המכשיר המכשיר

Country ארץ   Israel 

City עיר   Tel-Aviv 

IsLive 

האם הסרטון 

 נצפה בלייב

האם נצפה בשידור חי 

 True, False ברדיו/טלוויזיה/דיגיטל או לא

 בחנו ויוכלו להוות יתרוןישדות נוספים שניתן להוסיף י

 

  

https://www.google.co.il/search?Kan
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1043
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 מפרט המערכת תצהיר המציע  :4 נספח

 
 .שלו ככל שיהיו כל תתי הסעיפיםול בכללותוהספציפי תשובת ספק תתייחס לסעיף  *

 * אם אחד או יותר מתתי הסעיפים לא מתקיים, על הספק לפרט בנפרד.

 


