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 קצרים )גלויות(  VTRלקבלת הצעות למתן שירותי הפקת סרטוני  21/2018מכרז 

 2019 אירוויזיוןבמסגרת אירועי 

 

 1הודעת הבהרה מס' 

 

 

תשובות  כנספח א'מצורפות להודעה זו (, "המכרז"במכרז שבנדון ) 14.1בהתאם להוראות סעיף  .1

לכל המונחים בהודעת  ועדת המכרזים לשאלות הבהרה, וכן תיקונים והבהרות למסמכי המכרז.

 הבהרה זו תהיה הפרשנות בהתאם למסמכי המכרז.

  

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,  .2

והם גוברים על האמור במסמכי המכרז. יובהר, כי האמור בהודעת הבהרה זו לא משנה ו/או גורע 

 מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 

זו באמצעות מורשה  חתום על הודעת הבהרהעל המציע לבמכרז,  2.1.20וראת סעיף בהתאם לה .3

 צרפה להצעתו. חתימה מטעמו ול

 

 

 

 

 בברכה,

 תאגיד השידור הישראלי –כאן 

 

 

 

 

 הריני לאשר את האמור בהודעת הבהרה זו, לרבות הסכמתי לכל השינויים. 

 

_________________ 

 חתימת המציע                       

 

 

 

 



  

 
 

 מענה לשאלות הבהרה –נספח א' 

 

אזכור במסמכי  מס"ד

 המכרז

 התשובה השאלה

הסכם  1

ההתקשרות, 

-ו 1.8.1סעיפים 

1.8.2  

מה פירוש "יצורף בהמשך" והאם הכוונה 

שרק לאחר הזכייה התקציב ולוח הזמנים 

 ישלח?

 

להסכם  5-ו 2.6 סעיפים להוראות בהתאם

 הזמנים ולוחהפקה התקציב ההתקשרות, 

ויוגשו  במכרז הזוכהידי -על יוכנו המפורט

לאחר אישור תקציב לאישור המזמין. 

ידי המזמין, -הפקה ולוח זמנים מפורט על

 . ההתקשרות הסכםכנספחים ל יצורפוהם 

הסכם  2

ההתקשרות, סעיף 

10.1 

האם נדרש להגיש את ערבות הביצוע רק 

במידה והצעתנו תזכה במכרז, ולא בעת 

 הגשת מסמכי המכרז? 

 

ידי הזוכה -נכון. ערבות הביצוע תוגש על

במכרז בעת חתימה על הסכם 

 ההתקשרות. 

תם ישהי ,המשתתפיםהאם עלות הגעת  כללי 3

והכרוך בהשתתפותם תהא במימון 

 ובאחריות המזמין? 

 הרלוונטייםהמשלחות  נציגיאיסוף מרגע 

להחזרתם  ועד מבית המלון ליום הצילום

הם  ,האמור לבית המלון מיםבתום הצילו

, זוכהו המלאה של הבאחריותמצויים 

 לרבות מימון צרכיהם במהלך הצילומים.

כללי; הסכם  4

, ההתקשרות

 13-ו 3.2סעיפים 

האם הרליסים וההסכמים הנדרשים 

כאמור )ובכלל זה לצורכי  מהמשתתפים

שחרור הזכויות / זכויות יוצרים ומבצעים 

 בהזמנה ובהסכם( יטופלו על ידי המזמין?

זכויות היוצרים והמבצעים הנוגעות 

המשלחות נציגי להשתתפותם של 

שישתתפו בסרטונים תהיינה בטיפולו של 

מלבד האמור, כל הטיפול בנושא המזמין. 

זכויות היוצרים והקניין הרוחני הינו 

באחריותו המלאה של הזוכה, כמפורט 

ובהסכם ההתקשרות, לרבות  הזמנהב

 בהסכם ההתקשרות.  13בסעיף 

 

האם המשתתפים מבוטחים בביטוח  כללי 5

 ?בריאות וכיו"ב

 הזמנהעריכת כל הביטוחים, כנדרש ב

ובהסכם ההתקשרות, היא באחריותו 

 המלאה של הזוכה ועל חשבונו.

נראה כי יש שגיאה בהפניה  3.10סעיף  מסמך ההזמנה 6

 בסעיף זה 

להזמנה  3.10שאלה לא ברורה. אין בסעיף 

הפניה לסעיף או להסכם ההתקשרות 

 כלשהו.

; 4.3, סעיף הזמנה 7

הסכם 

ההתקשרות, סעיף 

6.5 

העסקת גורמים בהנחיית נבקש להבהיר כי 

  .לסעיף התקציביכפופה זמין מה

העלות הכרוכה בהעסקת בעלי 

, לרבות ידי הזוכה-תפקידים/ספקים על

ידי המזמין,  כלולה -אלה שייבחרו על

בהצעת המחיר של הזוכה, אשר כפופה 



  

 
 

למסגרת התקציב שנקבעה בהזמנה 

 ובהסכם ההתקשרות. 

האם יש בהירות לעניין תאריך הגעת  5.2, סעיף הזמנה 8

)לדוג' האם צפוי שרובם  המשתתפים לארץ

 יגיעו בתחילת מרץ?(

נציגי המדינות המתחרות צפויים להגיע 

, אפרילחודש ל פברוארחודש בין ה ארצ

להערכת המזמין, עד לאמצע חודש . 2019

יהיו בידי המזמין פרטים  2019מרץ 

הגעת נציגי המדינות  ימדויקים לגבי מועד

המתחרות. אין באמור כדי לחייב באופן 

 כלשהו את המזמין.

, סעיפים הזמנה 9

 27.2-ו 22.2.4

הסכם ) 'קובע כי נספח ו 22.2.4סעיף 

, על כל נספחיו, כשהוא חתום (ההתקשרות

על ידי המציע ללא ציון תאריך יוגש 

 27.2במסגרת הגשת ההצעה. בסעיף 

למסמך ההזמנה, כתוב כי חתימה על נספחי 

ההסכם תידרש לאחר בחירת ההצעה 

נודה להבהרה, האם מדובר . הזוכה

 בחתימה בראשי תיבות בשלב זה? 

המציע נדרש לחתום בחתימה מלאה 

להסכם  21ום המיועד לכך בעמוד במק

ההתקשרות )נספח ו' להזמנה(. על יתר 

עמודי הסכם ההתקשרות ועל נספחיו 

 27.2)לרבות הנספחים המצוינים בסעיף 

הגשת בהזמנה( נדרש המציע, בשלב 

, לחתום בתחתית כל עמוד בראשי הצעתו

אם וככל שהמציע יוכרז תיבות בלבד. 

 כזוכה, אזי הוא יידרש להמציא את

המסמכים הרלבנטיים )בהתאם לנוסחים 

שצורפו כנספחים להסכם(, כשהם 

ממולאים ו/או חתומים כנדרש )הכל לפי 

 27.2הענין ובהתאם למפורט בסעיף 

 להזמנה(.

; 4.1הזמנה, סעיף  10

הסכם 

, סעיף ההתקשרות

1.3.2 

 –ישנם נושאים המצויים באחריות המזמין 

לדוגמה: פסקול, אריזה גרפית, עלות 

נבקש כי יובהר  –משתתפי המדינות וכיו"ב 

כי האמור בסעיף זה הינו בהחרגת נושאים 

 אשר באחריות המזמין  

בהזמנה מגדיר במפורש את  4.1סעיף 

השירותים שאינם באחריות הזוכה. אין 

 שינוי במסמכי המכרז. 

הסכם  11

 , ההתקשרות

  13-ו 9.2 פיםסעי

תמלוגים לארגונים שש כי יובהר נבק

יציגים בגין השמעה / הקרנות פומביות 

 אינם באחריות נותן השירותים 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם 

בהסכם  13.1ההתקשרות, לרבות בסעיף 

ההתקשרות, יובהר כי הזוכה לא יהיה 

אחראי לשלם תמלוגים בגין שידורי 

המופע לארגונים יציגים, אשר לגופי 

 הסכמים איתם. השידור יש 

הסכם  12

 ,ההתקשרות

 13-ו 9.2 פיםסעי

נבקש כי יובהר כי האחריות להשגת 

, מהמשתתפיםרישיונות / ריליסים וכיו"ב 

מיוצרי האריזה הגרפית, הפסקול ויתר 

ר יסופקו על ידי שהמרכיבים / חומרים א

. אין 10-ו 4מס'  ותלשאל ותראו תשוב

 שינוי במסמכי המכרז. 

 



  

 
 

המזמין או איגוד השידור האירופי הינם 

 באחריות המזמין   

הסכם  13

 ,ההתקשרות

 13-ו 9.2פים סעי

כגון  –לגבי חומריים צד ג' קיימים 

צילומים, פוטג' או מוסיקה אשר ישולבו 

נבקש להבהיר כי לא יועברו  –ככל שישולבו 

בהם זכויות יוצרים או זכויות שימוש בלתי 

נותן  מוגבלות לכל מטרה אלא ירכשו על ידי

השירותים זכויות שימוש במסגרת 

"הגלויות" כאמור לא יהא ניתן לנהוג באלו 

"מנהג בעלים" והם לא "יהיו חופשיים מכל 

 זכות..."

שימת הלב אין שינוי במסמכי המכרז. 

לכך, שזכויות היוצרים והקניין הרוחני 

מתייחסים ליצירות המוגמרות ולתוצרי 

השירותים, כהגדרת מונחים אלה 

בהסכם  13.2-ו 13.1פים בסעי

 ההתקשרות. 

 

הסכם  14

, סעיף ההתקשרות

12.1 

האם נכונה הבנתנו כי מדובר בשינויים עד 

  .למתן תעודות השלמה

אכן, מדובר בשינויים שהמזמין רשאי 

לדרוש מהזוכה לבצע בתקופת 

ההתקשרות ועד לקבלת תעודת השלמה. 

ככל שהמזמין יממש את האופציה 

המוקנית לו, יחולו הוראות הסכם 

, גם על 12.1ההתקשרות, לרבות סעיף 

 ההתקשרות בתקופה הנוספת. 

"טבלת אנשי  –" לטופס ההצעה 1בנספח " 6.2הזמנה, סעיף  15

הנכם מבקשים שהבמאים,  –מפתח" 

העורכים והארט דיירקטורים המוצעים על 

ידנו יספקו לכם את ההיקף הכספי של כל 

 פרויקט שעבדו בו.

אינפורמציה זו לא קיימת אצלם מכיוון 

 שתקציבי ההפקה לא ידועים להם.

האם אפשר להימנע מלמלא רובריקה  –לכן 

 אצלם ?זו 

 

נוסח הטבלה נוסח מעודכן של ראו 

, וכן נוסחים מעודכנים של 6.2סעיף שב

נספח ונספח ב' להזמנה )"טופס ההצעה"(, 

טבלת אנשי לנספח ב' להזמנה )" 1

 3-ו 2 ,1 יםנספחכ, המצורפים "(המפתח

 להודעת הבהרה זו.

האם אפשר במסגרת תנאי הסף של במאי  6.2הזמנה, סעיף  16

עורכי פרסומות העריכות להגיש גם 

כאלו שערכו לפחות   - ופרומואים בכירים

עשרה פרוייקטים בתקציב מינימום של 

ש"ח כ"א בשלוש השנים  50000

 האחרונות?

או לחילופין האם אפשר להגיש את 

שרשמנו בהצעה )שבאופן  שלושת הבמאים

הזהים( גם טבעי עומדים בתנאי הסף 

 בסעיף הבמאי וגם בסעיף במאי העריכות?

 .15ראו תשובה לשאלת הבהרה מס' 


