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 1להודעת הבהרה מס'  2 נספח

 הצעההטופס 

 

 :הנחיות למילוי טופס ההצעה

 אין להוסיף על גבי טופס ההצעה הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם. •

 בכתב קריא וברור.יש למלא את טופס ההצעה בעט בלבד )ולא בעיפרון(,  •

 אין לעשות שימוש בעזרי מחיקה כלשהם )דוגמת טיפקס וכו'(. •

 

 
 

 לכבוד
 הישראלי השידור תאגיד

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

  
 תאריך: ___________

 
 א.ג.נ.,

 
 פירוש והגדרות .1

שולבו למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין להיזקק להן  מסמך זהכותרות הסעיפים בידוע לי, כי  .1.1
 . ובפירוש הוראותי

במין זכר, אף מין נקבה  ובלשון יחיד, אף רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בזה  מסמךכל האמור ב .1.2
 .במשמע, וכן להיפך

 ידוע לי שלכל המונחים המפורטים במסמך זה תהיה אותה המשמעות המיוחסת להם בהזמנה. .1.3

 ליכל .2

להם ומתחייב , מסכים בזאת כל מסמכי המכרזאני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את  2.1
 .מכוחם מציעכ יהחלים על החיוביםלמלא את כל 

מובהר ומוסכם בזאת, כי אין בהצהרותיי ו/או בהתחייבויותיי על פי מסמך זה, כדי לגרוע ו/או לפגוע  2.2
 ו/או על פי כל דין. המכרזיתר מסמכי  באיזו מהצהרותיי ו/או התחייבויותיי על פי

 הצהרות והתחייבויות המציע .3

 הנני מצהיר, מתחייב וכן )לפי העניין( מאשר, כדלקמן:

 .עומד בכל תנאי הסף המפורטים בפרק ג' להזמנה ואני המכרזהצעתי זו מוגשת בהתאם למסמכי  3.1

, והנני מקבל על המכרזהבנתי ואני מסכים לכל ההוראות, התנאים ו/או התניות המפורטים במסמכי  3.2
עצמי לקיים, במלואן ובמועדן, את כל ההתחייבויות המוטלות עלי בהתאם להוראות ולתנאים 

 .המכרזהמפורטים במסמכי 

סמוי/ים, להגשת הצעתי הצעתי זו מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או  3.3
 כאמור.

ערכתי את כל הבדיקות הדרושות בנוגע לאספקת השירותים וליתר ההתחייבויות המוטלות עלי על פי  3.4
בנוגע להיקף השירותים והפעולות שיידרשו לשם מתן השירותים, בנוגע לרבות , המכרזמסמכי 

לאופן שבו יהא עלי לכמויות של האמצעים והמשאבים שיידרשו לשם מתן השירותים, ובנוגע 
להתארגן לשם מתן השירותים, וכן ערכתי כל בדיקה אחרת או נוספת שמצאתי לנכון לערוך בהקשר 
 זה, והריני מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה לגבי פגם או אי התאמה או זכות ברירה,

 המוקנים לי על פי דין, בקשר לאיזה מהעניינים האמורים.

 לעיל, ניתנה לי הזדמנות מלאה לשאול, לברר ולבקש כל מידע 3.4ליות האמור בסעיף בלי לגרוע מכל 3.5
י בקשר לכך, הנוגע ו/או הקשור למתן השירותים, וקיבלתי תשובות, הבהרות ומידע ככל שביקשת
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והשגתי את כל הידיעות לגבי הגורמים, הנתונים והשיקולים, אשר עשויים להשפיע על הצעתי ו/או על 
 .המכרזהתחייבויותיי על פי מסמכי 

, לרבות בקשר לשירותים, קיבלתי לשביעות רצוני את מלוא המכרזבדקתי היטב את כל מסמכי  3.6
ע האמורים כמספקים וכמתאימים לצרכיי ההסברים הדרושים לי, ומצאתי את הנתונים והמיד

ולביצוע כל התחייבויותיי  המזמיןולשביעות רצוני, ואין ולא תהיה כל מניעה מצידי להתקשרות עם 
 , במלואן ובמועדן.המכרזעל פי מסמכי 

על ידי לאחר עריכת כל הבדיקות הנזכרות  ה, נקבעזו יהצעתבעל ידי  ההנקוב ההצעה הכספית 3.7
הכרוכים  לעיל, ותוך התחשבות בתוצאותיהן, ובכל סיכון ו/או אי וודאות 3.6עד )כולל(  3.4בסעיפים 

 בהתאם למסמכי המכרז. המזמיןבהתקשרות עם 

דרש לצלם א אני, על פי מסמכי המכרז כי על מנת לעמוד בלוחות הזמניםידוע לי ואני מסכים לכך,  3.8
מספר סרטונים במקביל ולעבוד בו זמנית עם מספר צוותי צילום בלוקיישנים שונים ברחבי הארץ, 

 .כל האמצעים וכוח האדם על מנת לעשות כן ואני מתחייב כי קיימים בידיי

בנוגע לשירותים נועדו לשם מתן רקע  המכרזידוע לי ואני מסכים לכך, שהתיאורים הכלולים במסמכי  3.9
, אינם המזמיןהווים כל מצג, הצהרה או התחייבות, מכל סוג ומין שהם, של כללי בלבד, אינם מ

מחליפים עריכת הבדיקות הדרושות מטעמי ואינם מתיימרים להיות ממצים. ידוע לי ואני מסכים 
או כל מידע  המכרזאחראי לנכונות, דיוק ו/או שלמות המידע הכלול במסמכי  ומזמין אינהלכך, ש

לי או למי מטעמי במסגרת ההליך של הגשת ההצעות ובחירת הזוכה,  אחר שנמסר ו/או שיימסר
 ובאחריותי לבדוק כל מידע בעצמי. 

ידוע לי ואני מאשר בזאת, כי התמורה שתשולם לי, אם אוכרז כזוכה, בהתאם ובכפיפות לאמור בסעיף  3.10
להלן, תהווה את התמורה הכוללת, המלאה והסופית, בגין מילוי  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

כל התחייבויותיי בהתאם למסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות מתן מלוא השירותים שעלי לספק 
 בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

אני מגיש את הצעתי על אחריותי בלבד ומוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג  3.11
בקשר למתן השירותים ו/או בקשר להצעה שהוגשה על ידי, לרבות  וו/או מי מטעמ מזמיןהשהם נגד 

 ם., כולם או חלקהמכרזכל תביעה ו/או דרישה שהן המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי 

אין כל מניעה או הגבלה מכוח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת ו/או מגבילה אותי מלהגיש את  3.12
 הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

 הצעתיו/או פרטים נוספים לגבי  הסברים ממנירשאי לבקש  יההיהמזמין שידוע לי ואני מסכים לכך,  3.13
ו/או השלמה של נתונים  בהצעתיוניות שנפלו ו/או לאפשר תיקון של טעויות סופר ו/או טעויות חשב

 .מזמיןההבלעדי של  וו/או מסמכים חסרים, והכל לפי שיקול דעת

עד למועד פקיעת התוקף, ולא אהיה רשאי לחזור בי מהצעתי עד למועד פקיעת יהא  תיתוקף הצע 3.14
 התוקף.

 אנשי המפתח .4

הינם, להזמנה  6.2כאמור בסעיף המועמדים המוצעים על ידי לכל אחד מאנשי המפתח )שלושת(  3 4.1
 כדלקמן:

 במאי: 4.1.1

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

 מנהל אומנותי/ארט דירקטור: 4.1.2

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 
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 :)נא למחוק את המיותר( עורך פרסומות / פרומואי בכיר / במאי עריכות 4.1.3

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

 צלם ראשי: 4.1.4

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

בקיא בשפה  לעיל 4.1שפורטו על ידי כאמור בסעיף , כי כל אחד מהמועמדים ומאשר הריני מצהיר 4.2
, אשר "1כנספח "בטבלה המצורפת לטופס הצעה זה כמפורט  ןוניסיובעל ותק הינו האנגלית, וכן 

להזמנה ביחס לכל אחד מאנשי המפתח )לפי  6.2עולים בקנה אחד עם הדרישות המפורטות בסעיף 
בכל הדרישות הרלבנטיות כל אחד מהמועמדים המוצעים על ידי כאמור  עמידתו שלוע לי כי יד הענין(.

  אחד מתנאי הסף להשתתפותי במכרז. ההינלהזמנה  6.2בסעיף לגביו, כפי שפורטו 

חויב להעסיק את המועמדים שהוצעו מ אני אהיהאזי אם אוכרז כזוכה כי ידוע לי ואני מסכים לכך,  4.3
המזמין )אשר תיעשה מתוך  ו שללפי בחירת וזאתעל ידיו כאמור, כולם או חלקם, כאנשי המפתח, 

, לפי בחירת להעסיק כל אחד מהמועמדים ואני מתחייב(, שהוצעו על ידי כאמוררשימת המועמדים 
 .בחר כזוכהאאם וככל ש, המזמין כאמור

 ההצעה הכספית .5

בוקשת על ידי, בתמורה למתן השירותים ולביצוע כל יתר התחייבויותיי )אם אוכרז התמורה המ 5.1
 , הינה:"(ההצעה הכספית)" כזוכה( על פי מסמכי המכרז

)במילים: __________________________( שקלים ₪ סך של ____________ 
 חדשים, בתוספת מס ערך מוסף כדין.

)היינו: סכום ההצעה הכספית הנקוב כפי שהיא עולה מההצעה הכספית  לסרטון התמורה הממוצעת
  עומדת על:"( התמורה הממוצעת לסרטון)"( 43 -לעיל כשהוא מחולק ב

)במילים: __________________________( שקלים ₪ סך של ____________ 
 חדשים, בתוספת מס ערך מוסף כדין.

התשלומים, המיסים והעלויות שיהיו כרוכים במתן  כלאת  הריני מאשר כי ההצעה הכספית כוללת 5.2
התקשרות עם המכרז ביחס לכלל הסרטונים והקליפ המסכם, לרבות עלויות השירותים על פי מסמכי 

, כל כח האדם שיידרש )לרבות אנשי המפתח, וכן שחקנים, רקדנים וניצבים שישתתפו בכל סרטון(
איתור ו/או שימוש בלוקיישנים )לרבות  ,השכרה, לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכשו

וככל שהדבר יידרש על ידי המזמין(,  העמדת אולפן לשם צילום הסרטונים ו/או הקליפ המסכם, אם
, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, שינוע, והיטלים תשלום אגרות ,התקשרות מכל סוגאבטחה, 

הוצאות והובלות,  ה, הוצאות נסיעהעסקת עובדיםעלויות , השכרתו, חידושוציוד, תיקונו,  רכישת
מתן השירותים, בהתאם למסמכי  הנהלה וכלליות, וכל יתר ההוצאות והתשלומים כנדרש לצורך

המכרז, באופן מלא, שלם ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר, כמתבקש בהתאם לאופיו, מורכבותו 
 ותים.וחשיבותו של האירוע, וכן את הרווח שלי בקשר עם השיר

בגין מתן השירותים, אם אוכרז  שהתמורה אשר תשולם לי על ידי המזמין ידוע לי ואני מסכים לכך 5.3
בהתאם למספר  , וכןלעיל 5.1שננקבה על ידי בסעיף  ,כזוכה, תחושב בהתבסס על ההצעה הכספית

סרטונים  43 -שאם אדרש להפיק יותר מ כך, הסרטונים שיופקו על ידי בפועל במסגרת השירותים
תמורה נוספת, בגובה התמורה הממוצעת  ליבמסגרת השירותים שיסופקו על ידי, אזי תשולם 

בגין כל סרטון נוסף שיופק על ידי בתוספת מע"מ כדין,  לעיל, 5.1, שננקבה על ידי בסעיף לסרטון
סרטונים במסגרת השירותים  43 -להפיק פחות מ אדרשאם ולחילופין  (,סרטונים 43 -)מעבר ל

הסרטונים שיופקו על ידי בפועל  תחושב בהתאם למספר לישיסופקו על ידי, אזי התמורה שתשולם 
 .כאמור, בתוספת מע"מ כדין , כשהוא מוכפל בתמורה הממוצעת לסרטוןכאמור
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ת הפקתו של הקליפ המסכם , כי עלוזה לעיל, ידוע לי ואני מסכים לכך 5.2בלי לגרוע מהאמור בסעיף 
גם כל תמורה נוספת בגין הקליפ המסכם,  וכי אם אוכרז כזוכה לא תשולם כלולה בהצעה הכספית,

  סרטונים )או יותר( בנוסף לקליפ המסכם.    43דרש להפיק א אם

 המסמכים המצורפים להצעה .6

 להצעתי זאת מצורפים המסמכים הבאים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה:

 ;על ידי יםחתומכשהם  מסמכי המכרז,כל  6.1

( תדפיס 2)וכן העתק מאושר כנכון )על ידי עורך דין( של תעודת רישום הח"מ כתאגיד בישראל; ( 1) 6.2
 ;עדכני מרשם החברות של הח"מ

דרישות ב יעמידת הוכחתלצורך  כשהיא ממולאת על ידי (,להזמנה "1גנספח "טבלת הפרויקטים ) 6.3
 להזמנה(; 10.2ף הקבוע בסעי תנאי הסףהניסיון המהוות את 

 להזמנה; "2גנספח ", בנוסח להזמנה .2410.הקבוע בסעיף בדבר עמידה בתנאי הסף  יהצהרת 6.4

שקדמו  שנים)שלוש( ה 3 -הכנסותיי מפרויקטים באישור מקורי של רו"ח/יועץ מס המתייחס לשיעור  6.5
מיליון( שקלים  חמישה) 5,000,000למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של לפחות 

   חדשים;

אישור עדכני מפקיד מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, או העתק מאושר כנכון )על ידי עורך דין(  6.6
מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהלם על פי פקודת הח"מ של אישור כאמור, המעיד על כך ש

הח"מ שהוא פטור מלנהלם, וכן כי , או 1975-תשל"והמס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, 
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק 

  ;1975-תשל"והמס ערך מוסף, 

 ;להזמנה "דנספח ", בנוסח לשמירה על סודיות ח"מהצהרה והתחייבות ה 6.7

להימנע מניגוד עניינים ככל שיוכרז  ח"מת הבדבר העדר ניגוד עניינים, לרבות התחייבוח"מ הצהרת ה 6.8
 ;להזמנה "הנספח ", בנוסח כזוכה

 ;כשהוא חתום על ידי ללא ציון תאריךנספחיו, כל על , להזמנה "ונספח "בנוסח , התקשרותה הסכם 6.9

חוק חובת )" 1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2אישור רואה חשבון ותצהיר כאמור בסעיף  6.10
" עסק בשליטת אישהשהח"מ הוא " )יצורף רק במקרה העסק הוא בשליטת אישהלפיו , "(מכרזיםה

 ;(כהגדרתו בחוק חובת המכרזים

קצרים שהופקו על ידי, ומצורף להצעתי זאת  סרטונים )עשרה( 10לפחות  הכולל ,תיק עבודות 6.11
 / ______________(______________של הח"מ )________ אינטרנטההפנייה לאתר  באמצעות
 .1דיסק און קי באמצעות

 , כדלקמן:)ככל שישנם( נטיים נוספיםבמסמכים רל 6.12

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
  פרטי מגיש ההצעה .7

 ________________________.    שם המציע: 7.1

 ________________________.    :חברהמס'  7.2

 ________________________.  כתובת/משרד רשום )לרבות ת.ד(: 7.3

 הנציג המוסמך מטעם הח"מ לצורך קבלת הבהרות ו/או ביחס לכל פניה אחרת בנושא הצעה זו הינו: 7.4

 ________________________. שם מלא )פרטי + משפחה(: 7.4.1
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 ________________________.   טלפון נייד: 7.4.2

 ________________________.   טלפון במשרד: 7.4.3

 ________________________.   פקסימיליה: 7.4.4

 ________________________.    דוא"ל: 7.4.5

על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד לאחר קרות שינוי  מזמיןהח"מ מתחייב להודיע בכתב ל
 כאמור.

 

 

 חתימה וחותמת המציע  תאריך
 
 

 רא י ש ו  
אני הח"מ, ___________________ עו"ד )מ.ר. ___________(, מרחוב _______________, 

נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל  2018______________, מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת 
על ידי מר/גברת  ("התאגיד" -)להלן _____ ______________________המוגש בשם ________

___________ נושא/ת ת.ז. _____________________ ומר/גברת _______________
_____________ נושא/ת ת.ז. ___________________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של _____________

 התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

 _____________, עו"ד
 


