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 מבוא .1

 
"(, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח התאגיד" - תאגיד השידור הישראלי )להלן גם 1.1

"(. מטרותיו של התאגיד החוק" - )להלן 2014-התשע"דחוק השידור הציבורי הישראלי, 
 ואופן ניהולו נקבעו בחוק ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.

 
נכון למועד זה, בהתאם לחוק, התאגיד משדר בטלוויזיה, ברדיו וכן מקיים פעילות  1.2

 בדיגיטל בנושאים שונים, לרבות בתחומי החדשות, מוזיקה, תרבות וכיוצא באלה.

 
מזמין בזאת מציעים העומדים בדרישות הסף שיפורטו בהמשך, להגיש הצעה  התאגיד 1.3

 בירושליםהתאגיד לאתר  מדיה ניהול ומערכת לד מבוססי םמסכי ה והתקנה שללאספק
 "(.השירותים" -הכל כמפורט במכרז זה ונספחיו )להלן ו

 
 כנספח זה למכרז המצורף השירותים בהסכם מפורטים המבוקשים והתנאים השירותים 1.4

 המפרט" -  להלן) למכרזד'  כנספח ףהמצור הטכני ובמפרט"( ההסכם" - להלן) ג'
 ."(הטכני

 ההתקשרות ותקופתעיקרי השירותים המבוקשים  .2

 בירושליםלאתר התאגיד  מדיה ניהול ומערכת לד מבוססי םמסכישל  התקנהו אספקה 2.1
במפרט הטכני, נספח כמפורט  בתכנה הייעודית כולל הצבה, כיוון, הפעלה הדרכה לשימוש

 ד' למכרז.

המוצעים לעמוד בכל דרישות המפרט הטכני )נספח ד' למכרז(. התאגיד הוא  הרכיביםעל  2.2
המוצעים עומדים בדרישות כאמור ולמציע לא תהיה כל טענה כלפי  הרכיביםהאם שיקבע 

 התאגיד בעניין זה.

 כה במכרז אך איןבמפרט הטכני מהזו המפורטים כל הרכיביםבכוונת התאגיד לרכוש את  2.3
שירותים ה לרכישת הרכיבים ו/אובאמור כדי להוות התחייבות כלשהי של התאגיד 

מטעם . הכמויות הסופיות יהיו כמפורט במועד הפקת ההזמנה בכמות כלשהי ו/או בכלל
  לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של התאגיד וכן משיקולי תקציב. התאגיד

 
 ם תקיניםכשההרכיבים המפורטים במפרט הטכני הזוכה במכרז יידרש לספק את  2.4

לשביעות רצונו המלא של ולבצע את השירותים הנלווים כמפורט במפרט הטכני  יםופועל
 ."(רביהמלוח הזמנים " -)להלן  חתימת ההסכם ימים מיום 45-עד לא יאוחר מהתאגיד 

 
 השירותים ביצועהשלמת ו נושא מכרז זה הוא דחוף ביותר השירותיםיובהר כי ביצוע  2.5

, הינה תנאי מהותי ם ללוח הזמנים המרבי כאמורבהתא התאגידהמלא של  ולשביעות רצונ
ערבות הביצוע כפי שיפורט ביא לחילוט במכרז ובהסכם וכי כל אי עמידה בלוח הזמנים ת

 .בהמשך

 
 .שנים 3למשך לרכיבים שיספק במסגרת המכרז ושירות אחריות יצרן  בעצמוהזוכה יספק  2.6

 
נדרש לקחת בחשבון כי אתר התאגיד בירושלים הינו אתר בהקמה וכי במקום המציע  2.7

מנת -פועלים קבלנים וספקים נוספים והמציע נדרש להתארגן ולנקוט בכל האמצעים על
 שביצוע השירותים והעבודות נושא המכרז יתקיימו בשיתוף פעולה ולא יפגעו מכך.

 
 לוח זמנים למכרז .3
 

 לוחות הזמנים: להלן 3.1

  



 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 

 בצהריים 12:00ד השעה ע 9.5.19חמישי, יום  
 

 מועד אחרון להגשת הצעות
 

 בצהריים 12:00עד השעה  19.5.19ראשון, יום 
 

 
במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים  3.2

 המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.
 

הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים שהתאגיד שומר לעצמו את שיקול  3.3

(, כל עוד טרם www.kan.org.ilלעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד )
 חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

 
מציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני המועד האחרון באחריות ה 3.4

להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או 
 הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת המכרז. 

 
הבהרה למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום תשובות  3.5

ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר 
 האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

 
 הליך הבהרות .4

 
שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני:  4.1

ayelete@kan.org.il  לעיל. 3.1עד למועד הקבוע בסעיף 

 

, בשפה העברית בלבד, תוך Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  4.2
חיו, לבין שאלות המתייחסות הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספ

 להסכם, על נספחיו ובפורמט שלהלן:
 

 
מס' סידורי של 

 השאלה
הסעיף במסמכי  מסמך

המכרז/ בהסכם/ 
 בנספח

]אם השאלה 
מתייחסת לנספח 
כלשהו, יש לציין 
את שם הנספח ואת 

 .מספר הסעיף בו

 השאלה

   מסמכי המכרז .1
   להסכם Xנספח  .2

 

 והתקנה לאספקה 16/2019' מס פומבי מכרז -שאלות הבהרה " על גבי הפנייה יש לציין 4.3
וכן, יש  "הישראלי השידור תאגיד עבור מדיה ניהול ומערכת לד מבוססי קיר מסכי של

לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו 
 )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני. 

לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של ההחלטה אם להשיב  4.4
 התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.
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בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון כלשהו  4.5
סמך מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, יפורסם מ

( www.kan.org.ilהכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד )
ידיהם ומהווה -והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, 
 היו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.י

 
באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים למכרז זה,  4.6

והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר 
עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו 

 הצעות.

 
פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות -יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל 4.7

לעיל, או בכל דרך אחרת בהתאם  4.5הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 
 לשיקול דעתו של התאגיד.

 
   תנאי סף .5
 

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן נאמר מפורשות  5.1
ל מניות או בכל גורם אחר, אחרת. קיום תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבע

 לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.

 
התנאים המפורטים  בכלמציעים העומדים במועד הגשת ההצעה במכרז להשתתף  רשאים 5.2

 להלן: 

 
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל,  5.2.1

 שאינו תאגיד רשום.

 
, עסקאות גופים ציבורייםהמציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק  5.2.2

 .1976-התשל"ו
 

יצרן הרכיבים המוצעים  ידי-עלפעילה המורשית  ת שירותמעבד למציע 5.2.3
להוכחת העמידה בתנאי סף זה יחתום המציע על ההצהרה  בהצעתו במכרז.

לנספח א' במכרז ויצרף אישור יצרן/יצרני הרכיבים המוצעים  1בטופס 
 טעמו.בהצעתו כי המציע מורשה למתן אחריות מ

 
מבוססי לד בשטח של   םהמציע בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנה של מסכי 5.2.4

בשלוש השנים שקדמו למועד  לקוחות 2 עבור בסך הכללפחות  ר"מ 50
 המציע יפרט זה סף בתנאי העמידה להוכחת האחרון להגשת הצעות במכרז.

 .למכרז 'א לנספח 1 בטופס המתאימים הפרטים את
 

 להצעהמסמכים שיש לצרף  .6
 

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות הזמנה זו על נספחיה  6.1
, ובכלל ובשפה העברית ומסמכיה, לרבות ההסכם, על נספחיו, כשהם מלאים וחתומים

 אלו:
 

העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד, ותעודת/ות  -אם המציע הוא תאגיד  6.1.1
מהרשם , אישור מורשה חתימה ותדפיס מלא ועדכני שינוי שם, אם קיימת/ות

 הרלוונטי.
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 צילום תעודת עוסק מורשה. 6.1.2

 
על ניהול פנקסי  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרזאישור  6.1.3

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

 
 מקור.בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על ניכוי מס באישור  6.1.4

 
 המוצעים לרבות סוג ודגם ומפרטים טכניים. הרכיביםפירוט  6.1.5

  
כטופס מס'  מכרז, בנוסח המצורףחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה בהת 6.1.6

 למכרז.לנספח א'  1

 
-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2-וב 2פים תצהיר בהתאם לסעי 6.1.7

 למכרז.לנספח א'  2כטופס מס'  , בנוסח המצורף1976

 
  .למכרזנספח ב'  - טופס הצעת מחיר 6.1.8

 
ידי המציע בתחתית כל -חוברת מסמכי המכרז ונספחיה כשהם חתומים על 6.1.9

למכרז(  ג'עמוד. בנוסף, המציע יחתום בעצמו על טיוטת ההסכם )נספח 
בראשי תיבות בתחתית כל עמוד )לרבות הנספחים(, ובחתימה מלאה במקום 

חתימה תהיה מאושרת בידי עו"ד המיועד לכך בעמוד האחרון של ההסכם, וה
  ;במקום המיועד לכך בהסכם

 
ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי  ו/או תשובות לשאלות הבהרה כל מסמך הבהרה 6.1.10

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

ב לחוק חובת 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  6.2
ציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, המכרזים, רשאי המ

ובהתאם לתנאים המפורטים שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש 
לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי לקבלת היתרון 

 המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.
 

צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים  התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא 6.3
 -לשיקול דעתו הבלעדי  -בתנאי המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי 

לדרוש מהמציע השלמה ו/או הבהרה של איזה מהמסמכים ו/או הפרטים האמורים, 
ז ו/או לרבות מסמכים ו/או פרטים הנוגעים לעמידת המציע באיזה מתנאי הסף למכר

 מסמכים ו/או פרטים שלא נדרשו מראש.

 
 הגשת ההצעה .7

הדרושים והאישורים את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים  יגישו המציעים 7.1
גבי -עותק נוסף סרוק עלוכן  מקור והעתק אחד - מודפסים עותקים ניבשהנלווים אליה, 

כלשהם של המציע. על במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי  דיסק און קי
 לד מבוססי מסכים של והתקנה לאספקה 16/2019' מס פומבי מכרז" המעטפה יש לציין:

 . "הישראלי השידור תאגיד עבור מדיה ניהול ומערכת

, מודיעין, בין הימים 44ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד, ברחוב צלע ההר  7.2
מהמועד האחרון להגשת  יאוחר וזאת לא, 17:00 - 09:00ראשון עד חמישי, בין השעות 

הצעות שלא תהיינה בתיבת . לעיל 4.2ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף 
המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים 

 ותיפסלנה על הסף.



יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה, ותיפתח,  7.3
 ידת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.במ

 
 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. 7.4

 
הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו הזדמנות  7.5

לא יהיו לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ו
לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון 

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

 
, שירותיםעל המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני ה 7.6

ט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך וכן כל נתון ופר
 פי מסמכי המכרז.-ולכלל התחייבויותיו של המציע על שירותיםלביצוע ההמכרז, 

 
בביצוע כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  7.7

 ידי המציע.-למושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע שירותיםה

 
כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות  7.8

מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו 
 זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 
י מציע אחד ובשמו בלבד, יד-אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 7.9

ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות 
למכרז זה. גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, 
היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם 

יתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. התאגיד לגבי ש
הא רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת י

 . 1968 -ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 

 התמורההצעת המחיר ו .8

 
. בנוסף במכרז )פאושלי( השירותים כולל של לביצוע במחירהמציע ינקוב בהצעת המחיר  8.1

  כמפורט בהצעת המחיר. רכיב בהצעההמציע יציין את המחיר לכל סוג של 

לביצוע השירותים ואין בפירוט המחיר  הכוללכי ההצעה תיבחן בהתאם למחיר  מובהר 8.2
 של רכיבבמחיר לכל סוג  השימוש, לעיל מהאמור לשנות כדי רכיב בהצעהלכל סוג של 

 להוראות בהתאםלמקרה בו יחליט התאגיד לרכוש רק חלק מהשירותים כאמור,  יהא
 .מכרזה

הצעת המחיר תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות ופעולות המציע בהתאם  8.3
 לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד. 

 
ישולמו תוספות ו/או הפרשים ו/או התייקרויות מכל המחירים הינם קבועים וסופיים ולא  8.4

 סוג ומין. להסרת ספק מודגש כי לא ישולמו הפרשי הצמדה. 
 

 את לרכוש לא אוהמוצעים  מהרכיבים חלק רק מהזוכה לרכוש התאגיד יהיה רשאי 8.5
 .תקציב משיקולי וכן והבלעדי המוחלט דעתו לשיקול בהתאם והכל, כלל הרכיבים
 . בהצעה רכיבלכל סוג של  בהתאם תהיה לזוכה שתשולם התמורה

 
את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים, ללא מס ערך מוסף, שיחול כשיעורו ביום  8.6

  התשלום.

 



הא יבהצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות,  יתגלולמען הסר ספק, בכל מקרה ש 8.7
 התאגיד רשאי לתקנן. הודעה על תיקון הטעות תימסר למציע.

 
 שירותיםכי המחירים שאותם נדרשים המציעים להציע, כוללים את עלות כל היודגש,  8.8

, לרבות כל עלות או הוצאה ולהסכםשיידרשו מבעל ההצעה הזוכה בהתאם למכרז זה 
  הכרוכה בהם, לרבות מס ישיר או עקיף, למעט מע"מ.

 
והיתרים, ההצעה תכלול את כל החומרים ואת כל ההוצאות והרווח, לרבות רישיונות  8.9

מיסים, מיסי יבוא, היטלים, שכר עובדים, עלויות שינוע/ הטסה, ציוד, דמי משלוח 
 .וכדומה פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז

 
מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המחיר תהיה סופית וכי אי התקיימות של איזו מהערכות  8.10

, לרבות בנוגע תכניותיואו המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו 
ידי התאגיד מכוח המכרז, לא יהוו בשום מקרה עילה -שיוזמנו עלשירותים להיקף ה

 לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.
 
 תוקף ההצעה .9

 
( חודשים ממועד הגשת ההצעות למכרז, אף אם הארבע) 4ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  9.1

נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי 
כלשהו מתנאי המכרז, או הציג מצג מטעה, או יפר את ההסכם שיחתם עם התאגיד, או 
בכל מקרה אחר שזו זכיית הזוכה במכרז תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא 

בה שהיא במסגרת תקופה זו כאמור, יהיה ההתקשרות עם הזוכה אל הפועל, מכל סי
התאגיד רשאי, אך לא חייב, ובלי לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין, להתקשר 

  עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא.

 
התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופה  9.2

)ארבעה( חודשים נוספים, והמציעים  4-נוספת, אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ
 מתחייבים להאריכה בהתאם.

 
 בחירת ההצעה הזוכה .10

 
 תחילה יבחן התאגיד את עמידת המציע בתנאי הסף במכרז. 10.1

 
שעמדו מבין ההצעות ההצעה הטובה ביותר לאחר מכן יבחנו הצעות המחיר באופן ש 10.2

זכה במכרז, אלא אם כן תהזולה ביותר והיא  הכוללתהיא ההצעה  בתנאי הסף במכרז
 .בהיתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור 

 
 

 הצעה מסויגת או מותנית .11

 
מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  11.1

המכרז. התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון במסמכי המכרז או 
 "(.הסתייגות" - הסתייגות המציע מתנאי המכרז )להלןבתנאיו, אם ייעשו, משום 

 
להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא רשאי לקבל  11.2

הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או לחילופין לפסול את ההצעה, לפי 
 למציע בכתב.שיקול דעתו הבלעדי. בחר התאגיד לקבל הצעה כאמור, תודיע על כך 

 
המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל במסמכי  11.3

 המכרז או בהצעתו למכרז.



 
מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את  11.4

 לעיל. 4השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 
 

 הצעה תכסיסנית .12

 
פי דין, הצעה תכסיסנית או הצעה הלוקה -בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על 12.1

בסבסוד צולב, או שיש בה משום חוסר תום לב, או הצעה שמהניתוח שלה עולה כי היא 
 תיפסל. -הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו 

 
 דרישה למידע נוסף או להבהרות .13

 
ם רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל פה ועדת המכרזי 13.1

ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את 
הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי 

 נפרד מההצעה.

 
מציע השלמת מידע חסר, המלצות או אישורים ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל  13.2

המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, 
 לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.

 
ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה  13.3

ין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את כי א
 טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה.

 
המציע מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם דרישתו, כל מידע ו/או אישור ו/או הבהרה  13.4

 כאמור לעיל.

 
 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: 13.5

 
פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע לגלות פרטים -עלהתאגיד יהא רשאי,  13.5.1

מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו 
או של בעל עניין בו, שיטת התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את 
הצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע 

רשאי התאגיד שלא  –ת המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד מלמסור א
 לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

 
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי לקוחות שלהם  13.5.2

סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא המכרז, ו/או לפנות 
נתונים  לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת,

ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתו של 
 התאגיד, לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.

 
בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את התאגיד, ללא דיחוי,  13.6

מן אשר יחלוף ממועד לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לתאגיד, בפרק הז
הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה 

 עד לחתימה על ההסכם עמו. –במכרז, ואם נקבע, כבעל ההצעה הזוכה 
 
 
 

 



 חתימה על הסכם התקשרות .14

 
, מתחייב הזוכה לחתום על הסכם במכרזממועד ההודעה לזוכה על זכייתו  םימי 3בתוך  14.1

שלושה ידי התאגיד, ולהמציא לתאגיד -וזאת כתנאי לחתימת ההסכם על ההתקשרות,
 יבויות והאישורים המפורטים בהסכםבצירוף כל המסמכים, ההתחיהעתקים חתומים 

 להסכם(. פולנוסחים אשר צור האישור קיום הביטוחים )בנוסח זהערבות ביצוע ולרבות 

 
ידי התאגיד לא יהא קיים -עללמען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם בפועל  14.2

 תוקף בין הצדדים.-הסכם בר
 

זה, תחשב כהפרה של תנאי המכרז. במקרה זה, תהא ועדת בפרק אי עמידה באמור  14.3
המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתה של ההצעה הזוכה במכרז. כל זאת, בלי לגרוע 

שייגרם לו כתוצאה מזכותו של התאגיד להיפרע מבעל ההצעה הזוכה בגין כל נזק נוסף 
 מההפרה.

 
 ערבות ביצוע .15

 
בשעת חתימת ההסכם עם המציע שהצעתו תזכה במכרז, וכתנאי מוקדם לכניסת ההסכם  15.1

לתוקף, ימציא הזוכה לתאגיד ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(, בלתי מותנית, צמודה 
יו לעליות במדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת ההסכם, להבטחת מילוי התחייבויות

לביצוע  המרבי של המציע לפי ההסכם, לרבות התחייבויותיו בנוגע ללוח הזמנים
 מתמורת ההסכם ללא מע"מ והכל כמפורט בהסכם ונספחיו.  5%, בסכום של השירותים

 
 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .16

 
)ה( לתקנות, כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת 21בכפוף לתקנה  16.1

המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת 
ימים ממועד מסירת ההודעה  30היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, וזאת תוך 

בדבר החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נציג התאגיד, ובכפוף לתשלום 
 ון בהצעה הזוכה.כולל מע"מ בגין עי₪  250בסך של 

 
מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן:  16.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש חלקים סודיים"
למסמכי המכרז, מהם החלקים הסודיים, וכן, יצרף עותק  4 טופס מס'בהצעתו, על גבי 
 שבו החלקים הסודיים מושחרים. נוסף של הצעתו,

 
מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה  16.3

 לעיון מציעים אחרים.

 
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  16.4

ון בחלקים בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העי
 אלה של הצעות המציעים האחרים.

 
: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, יודגש 16.5

 .אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית

 
-ר שהוצע עלבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחי 16.6

 ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
 
 

 



 הוראות כלליות .17

 
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם,  17.1

 קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

 
ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי  -היררכיה בין המכרז להסכם  17.2

נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך 
 אחד, שחלקיו משלימים זה את זה. 

 
ב בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח המטי 17.3

 עם התאגיד. מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה.

 
משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים  -ביטויים המופיעים בלשון יחיד  17.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –בלשון זכר 

 
כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו לצרכי  17.5

 פרשנות.

 
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם מכל סיבה  17.6

שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי. אם יחליט התאגיד 
כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל 

א, בקשר לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהו
כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על התאגיד 

 כל חובה לתשלום כאמור.

 
מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד, ואין לעשות  -קניין התאגיד במסמכים  17.7

 בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.

 
בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/ בחשש  -ניינים ניגוד ע 17.8

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

 
סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון בתובענה שעילתה   -סמכות שיפוט   17.9

 רז זה, לרבות ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.מכ
 

 :רשימת נספחים למכרז
 

 חוברת ההצעה הכוללת: -' נספח א
      

 .למכרז הצעה להגשת בקשר המציע התחייבויות - 1טופס 
 .1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר - 2טופס 
 .ויתור וכתב הסודיים ההצעה פרטי בדבר הצהרה - 3טופס 

 
 .טופס הצעת מחיר - נספח ב'

 
 .הסכם ונספחיו -' נספח ג

 
 מפרט טכני. -' נספח ד

 
 
 



 

  



 
 חוברת ההצעה -נספח א'  

 
 

והתצהירים הנדרשים במסמכי  את ההצעה יש להגיש על גבי טופס זה, על נספחיו, בצירוף כל הנספחים
 .המכרז

 
 למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס לכל הסעיפים. יש לתשומת לב המציע

 
 פרטי המציע .1

 
 פרטים למילוי נושא

 שם המציע
 

 

 מספר מזהה
 

 

 כתובת: 
 

 רחוב:    _____________________________________

 מספר:   _____________________________________ 

 ישוב:     _____________________________________

 מיקוד:   _____________________________________

  מספר טלפון
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא"ל
 

 

 
 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 
 פרטים למילוי נושא

  שם איש הקשר
 

  תפקיד
 

  מספר טלפון
 

  מספר טלפון נייד
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא"ל
 

 
 
 



 
 בקשר להגשת הצעה למכרזהתחייבויות המציע  - 1טופס מס' 

 
לאחר אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז ............................, 

מתחייב  שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 ומצהיר בזאת כדלקמן:

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

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

  
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי  .3

 .ומחקירה ודרישה שביצעתי

 
י מצהיר שהבנתי את הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז, על נספחיו, ואנ .4

 דרישות המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.

 
ידי, ואני מאשר/ת את היותם -"( נבדקו עלההצעה" - תונים שפורטו בהצעת המציע )להלןכל הנ .5

 נכונים ומדויקים.

 
והוא הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו,  .6

 פי דין.-פי המכרז, ההסכם על נספחיו, הצעת המציע ועל-יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על

 
 אי תיאום הצעות במכרז: .7

 
 .אם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהויהמציע לא ת 7.1

 
ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים -מוגשת על ההצעה 7.2

מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף פעולה כלשהו או 
 בקשר עם המכרז.

 
ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו -, גובשה עלההצעה 7.3

 עם משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

 
כל אדם או תאגיד אשר מציע  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני  7.4

או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז, או בפני כל גוף או אדם הקשורים 
 עימם.

 
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז.  7.5

 
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  7.6

 המציע. 
 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 7.7

 
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 7.8

 
הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתומה, מהוות ראיה  .8

במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו, על נספחיהם,  חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור



אם היו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן  -את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על עדכונים 
 לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 
המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים, לרבות  .9

פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון -הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על כוח האדם והציוד,
למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי 

 פי דין.-פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על-למנוע מהמציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על

 
-פי דין, ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על-שהוא מחויב ברישום בו עלהמציע רשום בכל מרשם  .10

 פי דין.

 
המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת הספקת  .11

 השירותים מושא המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

 
ובכלל זה צווי   -פי דיני העבודה המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, ל .12

החלים על המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים, לרבות  -ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 
ובהתאם  1991-בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א

ייב מחוקי , ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתח1987-לחוק שכר מינימום, תשמ"ז
 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

 
 המציע עומד בתנאי הסף המפורטים במכרז. .13

 
-עלפעילה המורשית  ת שירותמעבד למציע ,למכרז 5.2.3 בסעיף המפורטת הסף לדרישתבהתאם  .14

להוכחת העמידה בתנאי סף זה מצורף אישור  יצרן הרכיבים המוצעים בהצעתו במכרז. ידי
 יצרן/יצרני הרכיבים המוצעים בהצעתי כי המציע מורשה למתן אחריות מטעם היצרן.

המציע בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנה  ,למכרז 5.2.4 בסעיף המפורטת הסף לדרישת התאםב .15
בשלוש השנים שקדמו לקוחות  2לפחות בסך הכל, עבור מ"ר  50מבוססי לד בשטח של  ם של מסכי

 הפרטים את מפרט אני זה סף בתנאי העמידה להוכחת .למועד האחרון להגשת הצעות במכרז
 :בהמשך בטבלה

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .ניתן לציין לקוחות נוספים בדף נפרד •

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .16

 
 אישור עו"ד

 
אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב בפני מר/גב' 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי  ........................מס'  "זלפי ת המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה..................... 
ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהי

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
 

______________ 
 תאריך         

__________________ 
 חתימה וחותמת

 
 
 
 
 
 
 
 

סוג המסכים  תיאור השירותים  שם הלקוח 
 ושטחם

מועד 
 ביצוע

 השירותים

 פרטי המזמין

שם איש 
 קשר

 טלפון

 

 
 
 

 
מסכים מסוג: 

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

בשטח של ...... 
 מ"ר

 

 

   

 

 

 
מסכים מסוג: 

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

בשטח של ...... 
 מ"ר

 

   

 

 

 
מסוג: מסכים 

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

בשטח של ...... 
 מ"ר

 

   

 

 

 
מסכים מסוג: 

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

בשטח של ...... 
 מ"ר

 

   



 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 2טופס מס' 
 

לאחר אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/ עוסק מורשה/ ת"ז ............................, 
מתחייב  שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 ומצהיר בזאת כדלקמן:

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

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

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

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה

המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע  .4
ו/או לפי  1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

עד למועד האחרון  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז
 רונה בעבירה.להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האח

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

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

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 נכון למועד הגשת ההצעות: .7

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

 או

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

לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד 

( לחוק, 2)1ב2רתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף העבודה הרווחה והשירותים החב
הוא הצהיר כי פנה כנדרש  –ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

 .לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן 9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

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

המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
פי מכרז זה )אם הצעתו תיבחר -ימים ממועד ההתקשרות על 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 כהצעה הזוכה במכרז(.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
___________________         _____________________       ______________ 
 שם המצהיר                               חתימה                                         תאריך            



 
 

 אישור עו"ד
 

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

ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהי
 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 
______________ 

 תאריך          
__________________ 

 חתימה וחותמת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור  - 3טופס מס' 

 
"( מצהיר בזאת, המציעהלן: "רישום: ........................... )ל מס' ...............................אני הח"מ 

 כדלקמן:

 במקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות(: X לסמןנא 

  מבוססי מסכים של והתקנה לאספקה 16/2019' מס פומבי מכרזההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת 
 אינה כוללת פרטים סודיים. הישראלי השידור תאגיד עבור מדיה ניהול ומערכת לד

 במקרה של מילוי  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[
 :[חריםשבו החלקים הסודיים מוש ה,צעהעותק נוסף של החלק זה, יש לצרף 

 ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .א
-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,עיון במסמכים

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח, 1993

או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים /אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו .ב
אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר  אםאחרים, 

 לכך.

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים  .ג
העיון בחלקים אלה של  גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות

 הצעות המציעים האחרים.

וכי שיקול הדעת בדבר היקף  ,ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים .ד
זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם 

 להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.
 

__________________                                  ____________________________         
 + חותמת )אם נדרש( חתימה                          תאריך                                             

 
 
 יחידמציע  - אימות חתימה

 
 .....................................,שכתובתי  ....................., "רמ ........................... אני הח"מ, עו"ד

"ז ת  נושא/ת ............................. הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' .......................מאשר בזאת כי ביום 
 בפני. הז מסמךחתם/ה על ו ...................................מס' 

 
    ___________                      _____________                          _____________ 

 תאריך             חותמת וחתימה                                          שם                           
 
 

 תאגיד -ואישור זכויות חתימה בשם המציע  אימות חתימה
 

 ,...............................שכתובתי  ....................... "רמ .................................עו"ד אני הח"מ, 
 מס' "זת נושא/ת ............................רדי ה"ה בפני במש והופיע/ .................מאשר בזאת כי ביום 

 לפיהמוסמך/ים   ........................., מס' "זת נושא/ת .............................ו  .........................
דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין  ולפי"( המציע)להלן: " ...........................מסמכי היסוד של 

 בפני. מסמך זהעל  וחתם/מכרז זה, ו
 

             _____________              ___________             _____________ 
 ךתארי                 חותמת וחתימה                               שם                          



  הצעת מחיר -ח ב'פסנ
 

  םמסכי של והתקנה לאספקה 2019/16' מס פומבי מכרזהנדון: 
 הישראלי השידור תאגיד עבור מדיה ניהול ומערכת לד מבוססי

 
 ...............................שם המציע: 

 
 ................................/ מס' עוסק מורשה / מס' רישום(:  "זמספר מזהה )מס' ת

 .......................................................כתובת: 

         ........................................................טלפון: 

  ..................................שם איש קשר ותפקידו: 

 .........................................טלפון איש הקשר: 

 ..................................טלפון נייד איש הקשר: 

 ................................................................שר: כתובת דוא"ל של איש הק

 
"(, לאחר שעיינתי היטב המציע)להלן: " .............................מס' רישום  ......................אני הח"מ, 

 בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגיש בזה את הצעת המחיר למכרז, כדלקמן:
 
המלא של התאגיד אני  שביעות רצונוהשירותים המפורטים במכרז ובהסכם ל כללעבור ביצוע  .1

 .)במילים .................... שקלים חדשים(  בתוספת מע"מ ש"ח .............. סך שלמציע לקבל 

 

משקל בבחירת לו לא יינתן ו לידיעה בלבדהמחיר לרכיב הוא ) ומחירם המוצעים הרכיביםפירוט  .2

 (:ההצעה הזוכה

הסעיף במפרט  
 הטכני

 הרכיב המוצע
 )שם היצרן והדגם(

 מחיר

 קירמסך  - 1סעיף  .1
 וידאו

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

 ש"ח 
 בתוספת מע"מ.

   מסך רצפה - 2סעיף  .2
 ......................

 ש"ח 
 בתוספת מע"מ.

מסך לד  - 3סעיף  .3
 גמיש

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

 ש"ח 
 בתוספת מע"מ.

מערכת  - 4סעיף  .4
 לניהול מדיה

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

 ש"ח 
 בתוספת מע"מ.

 

 



הצעת המחיר שלי כאמור תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות בהתאם לתנאי  .3
 מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד. 

 

, החומרים, ההוצאות והרווח, לרבות מיסים, שירותיםמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים, ה .4
ציוד, דמי משלוח, הבדיקות  עלויות הטסה,  שכר עובדים, עלויות שינוע,מיסי יבוא, היטלים, 

וכדומה, פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז, וכל ההוצאות הכלליות וההתייקרויות 
 השירותיםפי מכרז זה, לרבות כל הדרוש לביצוע -העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על

צוע בשלמות ובין השאר אף את כל ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות להידרש בבי
 .השירותים

 

לביצוע השירותים ואין בפירוט  הכוללכי ההצעה תיבחן בהתאם למחיר  ידוע לי ומוסכם עליי .5
למקרה  יהאפריט במחיר לכל סוג  השימוש, לעיל מהאמור לשנות כדי המחיר לכל סוג של מסכים

 .מכרזה להוראות בהתאםבו יחליט התאגיד לרכוש רק חלק מהשירותים כאמור, 
 

בהצעת  סופר טעויות או/ו חשבוניות טעויות בהצעתו ונפלו שבמידה לכך הסכמתו נותן המציע .6
 וההצעה, תהא אשר לתיקון הכספית ההשלכה תהא, הטעויות לתקן רשאי התאגיד יהא, המחיר
 .ועדת המכרזים ידי על שבוצעו לאחר הטעויות תיקון את תכלול

 
 על החתום:

 
 

                         _____________                             ______________________ 
 שם המציע + חתימה         תאריך                                                                   

 
 

 יחידמציע  - אימות חתימה
 

 .....................................,שכתובתי  "ר .....................,מ ........................... אני הח"מ, עו"ד
"ז ת  ............................. נושא/ת הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' .......................מאשר בזאת כי ביום 

 בפני. הז מסמךחתם/ה על ו ...................................מס' 
 

    ___________                      _________________                          _________ 
 תאריך             חותמת וחתימה                                          שם                           

 
 תאגיד -ואישור זכויות חתימה בשם המציע  אימות חתימה

 
 ...............................,שכתובתי "ר ....................... מ................................. אני הח"מ, עו"ד 

 מס' "זת רדי ה"ה ............................ נושא/תבפני במש והופיע/ .................מאשר בזאת כי ביום 
המוסמך/ים לפי  .............., ........... מס' "זת ......................... ו ............................. נושא/ת

"( ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין המציעמסמכי היסוד של ........................... )להלן: "
 בפני. מסמך זהעל  וחתם/מכרז זה, ו

 
_____________                          _____________              ___________ 

 ךתארי                 חותמת וחתימה                               שם                          

 
 

 

  



  םמסכי של והתקנהלאספקה הסכם  -נספח ג' 
     הישראלי השידור תאגיד עבורומערכת ניהול מדיה  לד מבוססי

 
 שנערך ונחתם ב ........................ ביום ...................

 
 ב י ן : 

 תאגיד השידור הישראלי
 

באמצעות המנכ"ל הזמני, מר אלדד קובלנץ ומר רן היילפרן, סמנכ"ל הכספים, 
)י( 95המורשים להתחייב יחד בשם תאגיד השידור הישראלי בהתאם לקבוע בסעיף 

  2014-בחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד
 

 במודיעין 44מרחוב צלע ההר 
 

 "(המזמיןואו " "התאגיד" -)להלן 
 מצד אחד

 
 ל ב י ן: 

 ח"פ .................... ...................................
 

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

                               
 "(הספק" -)להלן 

 מצד שני
                      

 
כמפורט ומערכת לניהול מדיה לד  מבוססי םמסכי של והתקנה באספקהוהתאגיד מעוניין  הואיל

ומערכת  לד מבוססים מסכי של והתקנה לאספקה 16/2019' מס פומבי מכרז במסמכי
" המכרז" - , שפרסם התאגיד )להלן בהתאמההישראלי השידור תאגיד עבורלניהול מדיה 

 "(;השירותים"-ו
 

השתתף במכרז, והצעתו במכרז, המצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו,  ספקוה והואיל
 ;בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום ............... נבחרה כהצעה הזוכה במכרז

 
מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו את הידע, המומחיות, האמצעים וכוח האדם  ספקוה והואיל

 זה; הדרושים למתן השירותים מושא הסכם
 

פי הוראות הסכם זה להלן -והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על והואיל
 ובכפוף להן.

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

 

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

 

שה במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה ייע 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
 

מסמכי המכרז על כל נספחיו, לרבות טופס הצעת המחיר, המענה לשאלות   - 1נספח 
 ידי התאגיד;-הבהרה ו/או כל מסמך אחר ו/או שינוי ו/או עדכון שפורסם ו/או יפורסם על

 ; התחייבות למניעת ניגוד עניינים   - 2נספח 
 ;ביטוח - 3נספח 
 ערבות ביצוע. - 4נספח 

 

 ספקוהתחייבויות ה הצהרות .2

 
 מתחייב ומצהיר כדלקמן: ספקה

 

פי הוראות המכרז -הספק ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על 2.1
והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם 

 לצרכי התאגיד, ככל שיידרש, לשם ביצוע השירותים.

 

וכלל האמצעים והמשאבים הדרושים, לרבות האמצעים הפיזיים, יש לו את היכולת  2.2
הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות 

 הנדרשים לשם ביצוע השירותים.

 

תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לנקוט כל אמצעי  לבצע את השירותים 2.3
וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות  השירותיםלביצוע זהירות הדרושים 

ו בקשר עם סכנה לגוף או לרכוש, ובכלל זה להנחות את כל העובדים המועסקים על ידי
 , באופן מפורט וברור, בדבר שמירה והקפדה על כל כללי הבטיחות הנדרשים.השירותים

 

כל דין, לרבות הוא מחזיק בכלל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות  2.4
רישיונות, היתרים, תעודות, ביטוחים, הסמכות והכשרות הנדרשים לשם התאגדותו ו/או 
ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. הספק מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל 

 במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים לתאגיד בכל עת שיידרש. 

 

המפורטות במסגרת הסכם זה על כל חלקיו וכן  מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק 2.5
בהצעתו למכרז, הינה תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלא, כולן או חלקן, 
בין בעת חתימת הסכם זה ובין כל מועד אחר ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה מצד 

 הספק, על כל המשתמע מכך.

 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9 הספק מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף 2.6
"( במידה והן חלות עליו ו/או יחולו חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-מוגבלות, התשנ"ח

עובדים  100עליו במהלך תקופת ההתקשרות, וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
לפחות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום הוראות והנחיות הקשורים בחוק שוויון זכויות 

 כאמור, ככל שיינתנו.

 

 ולוחות הזמנים שירותיםה .3

 

 בירושליםלאתר התאגיד  מדיה ניהול ומערכת לד מבוססי םמסכישל  התקנהו אספקה 3.1
במפרט הטכני, כמפורט  כולל הצבה, כיוון, הפעלה והדרכה לשימוש בתכנה הייעודית

 נספח ד' למכרז.
 



שירותים בכמות כלשהי הבאמור כדי להוות התחייבות כלשהי של התאגיד להזמנת  אין 3.2
מטעם התאגיד לפי ו/או בכלל. הכמויות הסופיות יהיו כמפורט במועד הפקת ההזמנה 

  שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של התאגיד וכן משיקולי תקציב.
 

ויבצע את השירותים הנלווים כמפורט  יםופועל ם תקיניםכשה הרכיביםאת  הספק יספק 3.3
ימים מיום חתימת  45-עד לא יאוחר מ לשביעות רצונו המלא של התאגידבמפרט הטכני 

 ."(לוח הזמנים המרבי" -)להלן  ההסכם
 

ם ללוח הזמנים המרבי בהתא התאגידהמלא של  ולשביעות רצונ ביצוע השירותיםהשלמת  3.4
ערבות הביצוע ביא לחילוט אי עמידה בלוח הזמנים תבהסכם. , הינה תנאי מהותי כאמור

 .כפי שיפורט בהמשך

 

 .שנים 3למשך ושירות למסכים אחריות יצרן  בעצמויספק  הספק 3.5
 

בחשבון כי אתר התאגיד בירושלים הינו אתר בהקמה וכי במקום  מאשר כי לקח הספק 3.6
מנת שביצוע -נקוט בכל האמצעים עלוי וכי יתארגןפועלים קבלנים וספקים נוספים 

 יתקיימו בשיתוף פעולה ולא יפגעו מכך. ההסכםהשירותים והעבודות נושא 
 

 ספקהיעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד ל .4

 

עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין  כקבלן, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש ספקה 4.1
, ספקפקח, להדריך או לתת הוראות לפי הסכם זה ל-לראות כל זכות שניתנה לתאגיד על

או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות 
ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין  ספקהסכם זה במלואו. בין ה

 מעסיק. -התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד

 

בה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים המפורשת מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסי 4.2
ו/או עובדיו כעובד התאגיד, הרי  ספקכפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את ה

פי השכר -ו/או עובדיו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על ספקששכרו של ה
ועל , ספקשהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של ה

יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר  ספקה
 המגיע לו כעובד התאגיד. 

 

או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד התאגיד, יהיה  ספקהיה וייקבע כי עובד של ה 4.3
לשפות את התאגיד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו לתאגיד בשל קביעה  ספקעל ה

 כאמור. 

 

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף  4.4
 מהתאגיד. ספקזה, רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע ל

 

יני העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל ד ספקה 4.5
, כפי נוסחן ותוקפם מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום 1987-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.

 

לא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך הספקת השירותים לפי הסכם  פקסה 4.6
 זה, אלא באישור התאגיד בכתב ומראש. 

 

 



 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .5

 

רשאי לספק שירותים לאחרים זולת התאגיד, ובלבד שלא יהיה בכך משום ניגוד  ספקה 5.1
עניינים בין מתן השירותים לתאגיד לבין עיסוקיו האחרים או כל פגיעה בחובותיו שלפי 
הסכם זה. ההחלטה האם מתן שירותים לאחר יוצרת/עלולה ליצור פגיעה בהספקת 

 י של התאגיד.נתונה לשיקול דעתו הבלעד -השירותים לתאגיד 

 

מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם  ספקה 5.2
התאגיד, על הארכותיה )ככל שתהיינה( לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים 

פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, -לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על
"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש ניגוד ענייניםאישיים )להלן: "המקצועיים או ה

 לניגוד עניינים כאמור. 

 

ו/או מי מטעמו, העלולים  ספקמתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס ל ספקה 5.3
להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של 

יו לפי הסכם זה, יהיה עליו להודיע על באופן מיידי לנציג חשש כאמור עם התחייבויות
 פי ההנחיות שיקבל.-התאגיד ולפעול על

 

להסכם  2כנספח מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים המצורף  ספקה 5.4
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

 התמורה .6

 

, הסכם זה במלואן ובמועדןלפי  ספקהתחייבויות הומילוי כל  שירותיםביצוע ה תמורת 6.1
....... )במילים ......................... שקלים חדשים( ..סך של ......... ספקשלם לי התאגיד

 בהתאם לפירוט להלן: "(התמורה" -)להלן  בתוספת מע"מ
 

 
הסעיף במפרט  

 הטכני
 מחיר הרכיב 

 קירמסך  - 1סעיף  .1
 וידאו

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

 ש"ח 
 בתוספת מע"מ.

   מסך רצפה - 2סעיף  .2
 ......................

 ש"ח 
 בתוספת מע"מ.

מסך לד  - 3סעיף  .3
 גמיש

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

 ש"ח 
 בתוספת מע"מ.

מערכת  - 4סעיף  .4
 לניהול מדיה

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

 ש"ח 
 בתוספת מע"מ.

 

 

בפועל כמפורט  ספקהתמורה היחידה שתשולם למובהר ומוסכם בזאת כי התמורה היא  6.2
ידי התאגיד, לא -בהסכם, כאשר כל תשלום אחר ו/או נוסף פרט לתמורה זו לא ישולמו על



או בקשר ישיר או עקיף  שירותיםבמהלך תקופת ההתקשרות ולא אחריה, עבור ביצוע ה
 ולא לאדם אחר. ספק, לא לשירותיםלביצוע ה

 
או לא  כמפורט במפרט הטכני חלק מהרכיביםרק  מהספק לרכוש התאגיד יהיה רשאי 6.3

כלל, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי וכן משיקולי  הרכיביםלרכוש את 
תהיה בהתאם למחירים עבור אספקת השירותים  לספקהתמורה שתשולם  .תקציב

  בהצעת המחיר.
 

וראות כל דין או מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח ה ספקה 6.4
הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים 

 לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.

 

ור הגורם המקצועי מטעם התאגיד כי ואיש הסכם זהביצוע השירותים לפי סיום לאחר  6.5
לתאגיד  ספקיגיש ה התאגיד,מלא של קינים ועובדים לשביעות רצונו ההמסכים ת

 6.6ידי התאגיד כאמור בסעיף -לאחר אישור דרישת התשלום על .חשבונית בגין התמורה
ימים מיום אישור החשבון  30+  להלן, יבוצע התשלום כנגד חשבון כאמור, בתנאי שוטף

ימים מיום  14ידי נציג התאגיד יעשה בתוך -ידי נציג התאגיד. אישור החשבונית על-על
הגשתה. מובהר, כי במניין ימים אלה לא יבואו בחשבון הימים בהם ידרוש התאגיד תיקון 

  החשבונית כאמור לעיל.

 

אגיד. פירעון התשלום יעשה החשבון והפירוט המצורף אליו, יועברו לבדיקת נציג הת 6.6
לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל 
הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא 

 בדרישות ההסכם על נספחיו. ספקלאשרו כלל, הכל לפי עמידת ה

 

כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה לא תהיינה כל דרישות וטענות  ספקל 6.7
 או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

 

ימציא לתאגיד חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם זה, וזאת  ספקה 6.8
 זה, וזאת כתנאי לקבלת תשלום כלשהו מידי התאגיד.

 

 דף שיקבל מהתאגיד.מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכום עו ספקה 6.9

 

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים ציבוריים  6.10
פי -, וכן כל אישור שיידרש על1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת. -כל דין ועל

 

, ספקסופי, התאגיד ינכה במקור מכל תשלום ללמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום  6.11
פי כל דין, אלא אם ימציא -כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על

, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי ספקה
 מס לפי שיעור אחר.

 

ו ייד-ידי נציג התאגיד, ועל-הזמנות על עבכפוף לביצו ספקיובהר, כי התמורה תשולם ל 6.12
לא תשולם התמורה  -בלבד. הזמנות שיבוצעו שלא באמצעות ו/או באישור נציג התאגיד 

 בגינן.

 

 



 

 קיזוז .7

 

פי כל דין, התאגיד יהא רשאי לקזז -בלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על 7.1
ל סכום המגיע לתאגיד כ -פי הסכם זה על נספחיו -על ספקמהתמורה שעליו לשלם ל

 פי הסכם זה.-על ספקמה

 

 ספקאחריות ה .8

 

יישא באחריות מלאה בגין על פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהוא חב בו לפי הסכם  ספקה 8.1
זה ו/או לפי כל דין, שייגרמו מכל סיבה היא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או 

ש התאגיד או לגופו של כל אדם אחר לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו, או לרכו
 כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.

 

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא  8.2
או מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי  ספקשייגרמו לגופו או רכושו של ה

אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה  מטעמו או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל
 בלבד. ספקמהפעלתו של הסכן זה וכי אחריות זו תחול על ה

 

מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה מכל סוג, שייגרמו לו  ספקה 8.3
כתוצאה ישירה או עקיפה  ספקמכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של ה

לת הודעה על כך מאת התאגיד. במקרה של תביעה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קב
על קבלת תביעה כאמור אצלו,  ספקיחול האמור בסעיף זה, ובלבד שהתאגיד יודיע ל

 תינתן אפשרות להתגונן בפניה. ספקבסמוך ככל הניתן לאחר קבלתה, ול
 

בהתאם להסכם זה, לא יהיה  ספקיד ה-אישור התאגיד לביצוע השירותים בכללותם על 8.4
מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור האמור כדי להטיל  ספקלשחרר את הבו כדי 

 על המזמין אחריות כלשהי לטיב העבודה.
 

 ביטוח  .9

 

למלא אחר הוראות  ספקפי כל דין, על ה-פי הסכם זה או על-על ספקבלי לגרוע מאחריות ה 9.1
הביטוח המפורטות בנספח הביטוח ובאישור עריכת הביטוח המצורפים להסכם זה 

 בהתאמה.  א3וכנספח  3כנספח ומסומנים 

 

 ערבות ביצוע  .10
 

לפי הוראות הסכם זה במלואן ובמועדן לרבות  ספקלהבטחת מילוי כל התחייבויות ה 10.1
, עם החתימה על הסכם זה השירותיםלעמידה בלוח הזמנים להשלמת  ספקהתחייבות ה

ערבות בנקאית בלתי תלויה צמודה לעליות במדד הבסיס,  התאגידבידי  ספקיפקיד ה
מערך התמורה ללא מע"מ, שתשמש כערבות ביצוע למשך תקופת הביצוע )להלן  5%בגובה 

 להסכם זה. 4"( בנוסח נספח ערבות ביצוע" -

 

או עד לאישור הגורם  שירותיםהיום לאחר תום תקופת ביצוע  60תוקף הערבות יהיה  10.2
לשביעות רצונו המלא של התאגיד, לפי  השירותיםהמקצועי מטעם התאגיד לביצוע 

 המאוחר מבניהם.

 



כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות הבנקאית ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה  10.3
 ידיו.-וישולמו על ספקו/או בהגדלת היקפה, לפי העניין, יחולו על ה

 

ידי התאגיד כדי לגרוע מחיוביו של -הערבות הבנקאית הנ"ל ו/או במימושה על אין במתן 10.4
פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות -פי ההסכם ו/או על-כלפי התאגיד על ספקה

 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על-התאגיד לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על

 

ו חלקה, בין מחמת שהגיע מועד תום תוקפה במקרה של מימוש הערבות הבנקאית, כולה א 10.5
מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם דרישת  ספקוזו לא הוארכה וכן מכל סיבה אחרת, ה

 התאגיד, ערבות חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה.

 

-כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שינוי שיגיעו לו מהפסקה על ספקהתאגיד זכאי לגבות מה 10.6
ידי מימוש הערבות הבנקאית וזאת מבלי שיהיה חייב -פי כל דין, על-או על/פי ההסכם ו

 .ספקלהוכיח את דרישתו ו/או לפנות קודם ל
 

לא ימלא אחר אחת או יותר מהתחייבויותיו  ספקמוסכם בזה במפורש כי בכל מקרה שה 10.7
יהיה מנוע והוא מונע  ספקפי הסכם זה, יהיה התאגיד רשאי לממש את הערבויות וה-על
 עצמו על זכות לטעון כל טענה ולהגיש כל התנגדות כנגד מימוש הערבויות.מ

 

 שמירת סודיות  .11

 

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,  ספקה 11.1
במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך 

"( שיגיעו מידע סודידבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "מכך סוג שהוא או כל 
, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, או בקשר עם ביצועו ו/או ספקלידי ה

ללא אישור  -בקשר עם התאגיד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 
 התאגיד מראש ובכתב.

 

 העדר זכות ייצוג .12
 

איננו סוכן, שלוח או נציג של התאגיד ואינו  ספקהמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי  12.1
 הספקתרשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב ב

ומהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי התאגיד, מראש  הציוד
 כרז ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המ

 

מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק  ספקה 12.2
 לתאגיד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 

 הסבת ההסכם .13

 

פי הסכם זה כולן -מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על ספקה 13.1
-אין הוא רשאי להעביר את להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו עלאו חלקן, ו

פי הסכם זה, אלא אם קביל את הסכמת התאגיד לכך מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי 
לסרב ליתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים 

 בתנאים שימצא לנכון.

 

אלא  סור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן,רשאי למ ספקכמו כן, אין ה 13.2
בהסכמת התאגיד מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור, 

 מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. 



 

 ספקאת הלמען הסר ספק, אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור  13.3
 מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן.

 

 סמכות שיפוט .14

 

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים  14.1
 בעיר ירושלים.

 

 כתובות והודעות .15

 

 והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. ספקכתובות ה 15.1

 

לו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד, פי הסכם זה תחשבנה כאי-הודעות על 15.2
שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה או  48ותוך 

 כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם. -בדוא"ל 

 כללי .16

 

פי הסכם זה לא -לשום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו ע 16.1
 יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

 

מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר  ספקה 16.2
 תשלום התמורה.-ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה, לרבות בנסיבות של אי-לו על

 
 

 החתימה שלהם:ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי 
 
   
 

___________________________                                       _____________________ 
 ספקהתאגיד                                                                    ה                

 
 אישורי חתימות

 
 

ח"פ ..................,  ......, מאשר/ת את חתימתה של ...............אני הח"מ, עו"ד .................. מ"ר 
..................... ת"ז ................. -באמצעות מורשי החתימה שלה ........................ ת"ז ................. ו

לחתום על הסכם תוקף שהחברה הנ"ל קבלה, ובהיותם מוסמכים -אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בת
 זה בשמה. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

___________________ 
 .............., עו"ד .......... 

 
  



 התחייבות למניעת ניגוד עניינים -2נספח מס' 
 ידי הזוכה[-]לחתימה על

 
  -ספקידי ה-נוסף ובלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה עלב
 

מס' _______, מורשה החתימה מטעם  "זאני הח"מ ______________, נושא ת
"( מצהיר ומתחייב בזאת, כי המציע__________________ שמספרו ____________ )להלן: "

עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת למתחייב להמשיך  ואנימתקיימות כל הדרישות הבאות, 
 ההתקשרות, על הארכותיה )ככל שתהיינה( כדלקמן:

 

המכרז, לא נמצא  מושאלרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים אשר יועמדו  ומי מעובדיו ספקה .1
הספקת ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בין 

 השירותים לפי מכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם. 

על ניגוד עניינים  - מעובדיואו למי  ובהתייחס למצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו  ספקבכלל זה ה .2
קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין 

 של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.  

או  ספקף שהלעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של גו .3
או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או  מעובדיומי 

מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל 
ו שותפו, או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו א

 או עובד העובד עימו או בפיקוחו, מיצגים/ מייעצים/ מבקרים.

 
 

__________                                                ______________________ 
 תאריך                                                                 שם מורשה החתימה+ חתימה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ביטוח - 3נספח 
 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון  .1
הספק, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 

הביטוחים המפורטים או חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(, את 
, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: א3כנספח באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי הספק"
 בישראל. 

ללא צורך בכל דרישה מצד התאגיד, על הספק להמציא לידי התאגיד, לפני תחילת מתן השירותים  .2
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא 
חתום בידי מבטח הספק. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי התאגיד 

יטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת אישור עריכת ב
 לעיל.  1ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע לתאגיד, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול 
עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור 

 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית,  .3

לפי ההסכם ו/או על פי כל דין,  המוטלת על הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק
ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה 

 כל טענה כלפי התאגיד או מי מטעם התאגיד, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
י הספק לתאגיד תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על יד .4

כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים 
 את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות התאגיד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן  .5
ובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, מטילות על התאגיד או על מי מטעם התאגיד כל ח

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק 
על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, 

 .בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו
הספק פוטר את התאגיד ואת הבאים מטעם התאגיד מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד  .6

כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי התאגיד ו/או המשמש לצורך מתן 
השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק 

 שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. כאמור, ובלבד
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות  .7

התחלוף כלפי התאגיד וכלפי הבאים מטעם התאגיד; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול 
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או מבלי לגרוע מכל  .8
חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה 

 פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. 
לשירותים במלואם, לרבות מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי התאגיד ביחס 

 שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9

ימים ממועד  10המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 ק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.בקשת התאגיד מאת הספ

 
 

 



 __________:תאריך              אישור עריכת הביטוח -א3ספח נ          
וסייגיהן, עד כמה שלא המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 מקבל האישור מעמדו הפוליסה

 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: 
      

: מרחוב צלע כתובת
 במודיעין 44ההר 

 

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
אספקה והתקנה של מסכים מבוססי לד ומערכת ניהול מדיה עבור תאגיד 

 השידור הישראלי
                    הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☐הסכם   ☒   -בקשר ל

                          מיום  
                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

תקופת 
 הביטוח

 גבול האחריות
 סכום ביטוח /

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 10,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
20,000,000  ₪

לעובד, למקרה 
 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
 

     ת.רטרו: 
             

2,000,0000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח 

אחריות  
 מקצועית

4.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 
 

     ת.רטרו: 
              

2,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח

אחריות  
  המוצר

5.  

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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 4נספח 
 
 

 בנקאית ערבות
 [או לקיום הסכם לביצוע]

    
 לכבוד
 הישראלי השידור תאגיד

 
 

 א.ג.נ.,
 
נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל לבקשת ..........................................., א .1

₪ ............................... סכום עד לסכום כולל של 
"(, סכום הערבות" -)להלן ).......................................... שקלים חדשים( 

לביצוע בקשר  "(,ספקה" - )להלן............................................ שתדרשו מאת 
 פומבי מכרזבמסגרת  הסכם עם תאגיד השידור הישראלי מיום .....................

 עבורומערכת לניהול מדיה  לד מבוססי םמסכי של והתקנה לאספקה 16/2019' מס
 .הישראלי השידור תאגיד

 

)עליות בלבד( למדד המחירים לצרכן שולם בתוספת הפרשי הצמדה כום הערבות יס .2
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי,  דיי-לעעת לעת מתפרסם מה

שהתפרסם  אפרילמדד חודש  יהיה -" המדד היסודי" :הבאיםבתנאי ההצמדה 
 לפנישפורסם לאחרונה האחרון המדד יה יה -" המדד החדש"-ו 15.5.2019יום ב

יתברר כי המדד במועד קבלת הדרישה אם  .כתב ערבות זהקבלת דרישתכם לפי 
סכום השווה למכפלת בהחדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

במדד  וחלוקתו מדד היסודי בסכום הדרישהבין הבין המדד החדש לשההפרש 
ום הנקוב יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכהחדש היסודי. אם המדד 

לעניין כתב ערבות זה "סכום  בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה.
 גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע. -הערבות" 

 
 קבלתימים מתאריך  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר מ .3

מדה, בתוספת הפרשי הצסכום הערבות ל עדדרישתכם, כל סכום הנקוב בדרישה ו
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 הספק.התשלום תחילה מאת 
 
ולאחר תאריך  ,)כולל( בלבד...................... ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 זה תהיה בטלה ומבוטלת.
 
במען: בכתב  אצלנוצריכה להתקבל  הערבות זכתב כל דרישה לפי  .4

 לעיל.  3קוב בסעיף לא יאוחר מהתאריך הנ......................................, 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 
 
 

 כבוד רב,ב
 
 
 

 בנק .................................... בע"מ      
  סניף ......................... )מס' ..........(     
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 מפרט טכני -' דנספח 
 

 

 :מדיה ניהול ומערכת (Seamless) לד מסכי סוגי שלושה לרכוש מבקש התאגיד

 

 .PP- (Pixel  Pitch) ( mm1.2) -כרקע לתפאורה בעל רזולוציה גבוהה  מסך לד קיר .1

 
, ללא גרימת נזק למסך הניתנים לדריכהמסכים להנחה על ריצפת האולפן  .2

(. הגנת מ"מ 1.3 ) לא יעלה עלו -  (Pixel pitch -ברזולוציה הגבוהה ביותר הקיימת 
 חלק אינטגרלי של המודול. -המסך מדריכה 

 

 -להתקנה בקדמת שולחן מצטלם ברזולוציה גבוהה  (Flexible) גמישמסך לד  .3

(2mm ) PP- (Pixel  Pitch). 
 

כניסות  4יציאות ולפחות  12שליטה ובקרה אחידה לקירות הוידאו הכוללת מערכת  .4
 מקורות חוץ.של 

 
 לפי הפירוט הבא:

 
 קיר מסך לד .1

מ' )כמות היחידות המרכיבות את  X 9מ'  2( VIDEO WALLקיר מסך לד ) 1.1

מ"ר  18-ס"מ( סה"כ כ X 50ס"מ  50המסך קטנות ככל האפשר ומקסימום 

 כחלקי חילוף.  10%+ 

 .1.2mm - Pixel Pitchצפיפות פיקסלים של  1.2

 תאם לתכניות העיצוב של האולפן.מתקון קבוע צמוד קיר ותואם למסך בה 1.3

 התקנת המסך על המתקן באולפן התאגיד. 1.4

פתרון לאפשרות החלפת יחידות מסך בשליפה קדמית מהירה ע"י מנגנון  1.5

החלפת היחידות תתבצע ללא כל נגיעה  -שליפה אלקטרוני שמופעל מרחוק 

 בנורות.

 פתרון לאפשרות החלפת ספקי כח ליחידות המסך בשליפה קדמית וגישה 1.6

 מהירה.

כיול יחידה לאחר החלפה יעשה בצורה אוטומטית בעזרת רכיב זכרון  1.7

 הנמצא במארז.

 יחידות המסך מחייבות מערכת קירור ללא מאווררים. 1.8

 מודול המיוצר ממגנזיום לטובת פיזור חום ומשקל נמוך. 1.9

 ספקי הכח מחייבים אוורור שקט. 1.10

עם אפשרות עמעום ללא   800cd/m2 -רד מתלא  -בהירות מקסימאלית  1.11

 פגיעה באיכות התמונה.

 .1:3000ניגודיות לפחות  1.12

או צילום אנכי ומאוזן שאינם משפיעות על איכות \הצפייה ו תזוויו 1.13

 מעלות.  160-התמונה, לא יפחתו מ
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 .הבשניי 60\50קצב מסגרות   1.14

 .Hz 3800לפחות  ןקצב ריענו 1.15

 שע'. 100,000זמן חיים מעל  1.16

 .2000K-9500Kצבע"  בתחום  אפשרות שינוי "טמפרטורה 1.17

 .( Pitch)ניגזרת אלף למ"ר.  620צפיפות כמות פיקסלים לא פחותה מ 1.18

דיוק הצמדת פנלים למשטח בדיוק גובה של )יחסית למישור המסך( קטן  1.19

 מ"מ. 0.1שווה ל

 ויותר. IP50הגנה של  1.20

 .CE/UL/BS476אישורי תקנים בינלאומיים  1.21

 אות הוידאו. יכולת בקרה מרוחקת של טמפרטורה ואיכות 1.22

מודול הזרמת מדיה נפרד לקיר הכולל שליטה על פרמטרים והגדרת גודל  1.23

 .HDMI/DVIהמסך. כולל כניסות וידאו 

 (  וכו'.CAT-5כבל קישור בין יחידות סטנדרטי. כגון ) 1.24

שרשור הזנת החשמל ואות הוידאו יעשה ללא כבלים חיצוניים )שרשור  1.25

 פנימי בתוך המודולים(.

יחידות מסך, יחידת לוח בקרה, יחידת  - קריטיים םיחלקים רזרבי 10% 1.26

 לוח קליטה למודול, ספקי כח.

 לוח חשמל ייעודי. 1.27

מתקון תואם המחזיק את כל מסכי הלד ביחד בצורה בטיחותית ומאפשר  1.28

 חיבור רגליים לרצפה.

 

 וניתן לדריכהמסך לד ריצפתי )מפלס ריצפה(  .2

 

בשקע ריצפתי עגול, המסך מ"ר אשר יותקן  8מסך לד וידאו ריצפתי בשטח  2.1

 יותקן "כרצפה צפה" במפלס הרצפה וניתן לדריכה )ללא נזק(.

 50כמות היחידות המרכיבות את המסך קטנות ככל האפשר ומקסימום  2.2

 ס"מ. X 50ס"מ 

 חלק אינטגרלי של המודול. - מדריכה הגנת המסך 2.3

 השקוע. )מפלס ריצפה(. יפתרון אוורור שקט לכל "הקיר" הרצפת 2.4

 נחת המערכת והתאמתה למפלס הרצפה.פתרון לה 2.5

 פתרון לספקי כח שקטים. 2.6

פתרון לאפשרות החלפת יחידות המסך בשליפה מהירה "בחזית" מלמעלה  2.7

 )בשניות(.

פתרון לאפשרות החלפת ספקי כח ליחידות המסך בגישה קדמית )במקרה  2.8

 זה מלמעלה( קלה ומהירה. או לחילופין הזנה מרחוק.

עם אפשרות עמעום ללא   800cd/m2 -מ רדתלא  –בהירות מקסימאלית  2.9

 פגיעה באיכות התמונה.
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 .1:3000ניגודיות לפחות  2.10

שאינם משפיעות על איכות -אנכי ומאוזן  ,או צילום\זוויות הצפייה ו 2.11

 .מעלות 160לא יפחתו מ -התמונה,

 .הבשניי 60\50קצב מסגרות   2.12

 .Hz 3800קצב ריענון לפחות  2.13

 שע'. 100,000זמן חיים מעל  2.14

 .2000K-9500Kשינוי "טמפרטורה צבע"  בתחום אפשרות   2.15

 (. Pitchאלף למ"ר. )ניגזרת  500-צפיפות כמות פיקסלים לא פחותה מ 2.16

מודול הזרמת מדיה נפרד לקיר הכולל שליטה על פרמטרים והגדרת גודל  2.17

 .HDMI/DVIהמסך. כולל כניסות וידאו 

 וכו'.  (CAT-5)כגון  .כבל קישור בין יחידות סטנדרטי 2.18

)יחסית למישור המסך( קטן  -של   הצמדת פנלים למשטח בדיוק גובהדיוק  2.19

 .מ"מ 0.1שווה ל

יחידת לוח -יחידת לוח בקרה -יחידות מסך -קריטיים םחלקים רזרביי 10% 2.20

 ספקי כח.-קליטה למודול

 אלא מלמעלה. המסכים יותקנו ללא אפשרות גישה אחורית 2.21

 לוח חשמל ייעודי. 2.22

 

 המצטלםמסכים להתקנה על שולחן בסט  .3

 

מ"ר אשר יורכב מיחידות קטנות ככל האפשר +  4מסך לד גמיש בשטח  3.1

 חלקי חילוף. 10%תוספת של 

פתרון לאפשרות החלפת יחידות מסך בשליפה קדמית מהירה )שניות  3.2

 רצוי הצמדה מגנטית(.-מעטות

 יחידות המסך מחייבות אוורור שקט. 3.3

 ספקי הכח מחייבים אוורור שקט. 3.4

עם אפשרות עמעום ללא   700cd/m2 -רד מתא ל -בהירות מקסימאלית  3.5

 פגיעה באיכות התמונה.

 .Hz 3800קצב ריענון לפחות  3.6

 .הבשניי 60\50קצב מסגרות   3.7

 .1:3000ניגודיות לפחות  3.8

 שעות. 100,000זמן חיים מעל  3.9

מודול הזרמת מדיה נפרד לקיר הכולל שליטה על פרמטרים והגדרת גודל  3.10

 .HDMI/DVIהמסך. כולל כניסות וידאו 

 (  וכו'.CAT-5) כבל קישור בין יחידות סטנדרטי. כגון 3.11
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יחידת לוח \יחידת לוח בקרה\יחידות מסך - קריטיים םחלקים רזרביי 10% 3.12

 ספקי כח.\קליטה למודול

 לוח חשמל ייעודי. 3.13

שאינם משפיעות על איכות -אנכי ומאוזן  ,או צילום\זוויות הצפייה ו 3.14

 .מעלות 120מ לא יפחתו  -התמונה,

 (PITCHלמ"ר )נגזרת  250,000צפיפות כמות פיקסלים לא פחותה מ  3.15

)יחסית למישור המסך( קטן  -של   דיוק הצמדת פנלים למשטח בדיוק גובה 3.16

 .מ"מ 0.1שווה ל

 

 מערכת שליטה ובקרה .4

כניסות  4יציאות וידאו,  12מערכת ניהול מדיה לקירות הוידאו הכוללת  4.1

 ם לכל יציאה.וידאו לפחות ויכולת ניגון קבצים נפרדי

תמיכה במגוון פורמטים של וידאו ותמונה הקיימים היום בשוק. כגון,  4.2

XDCAM ,MP4 ,MOV ...וכו 

יציאות נפרדות המאפשרות כיוון רזולוציה בהתאם לגודל הפיזי של  12 4.3

 המסך.

שליטה על פרמטרים בכל אחת מיציאות המערכת: צבע, בהירות, ניגודיות,  4.4

 .קצב ריענון, יחס תמונה וכו'

 .HD 1080i 50HZכניסות וידאו בפורמט  4המערכת תכלול לפחות  4.5

אפשרות לשינוי ידני או אוטומטי של מצבי התצוגה של כלל הכניסות  4.6

וחלוקה בין המסכים עם אפשרות לשינויי פרמטרים של גודל, יחס תמונה, 

 צבע, בהירות, ניגודיות.

 .HD-SDI/HDMI/DVIכניסות וידאו בפורמטים  4.7

 ספקי כוח. 2כפולה הכוללת הזנת חשמל  4.8

 

 
 הערות:

 
 .הבלעדיים שיקוליו פי-על מהפריטים חלק רק להזמין הזכות שמורה לתאגיד .1

 .המסך ייצרן י"ע המורשית פעילה מעבדה תהיה למציע .2

 .והפעלה כיוון, התקנה, הצבה כולל המחיר .3

, הן להפעלה, תחזוקה, תפעול הייעודית בתוכנה ושימוש הדרכה כולל המחיר .4

 תקלות והן לשינוי הגדרות.

 שנות אחריות לכל המערכת. 3 .5
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