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 פרק א: כללי

 מטרת הפניה .1

אשר  ,ו/או פרסומות איםופרומהפקת המתמחים ב מציעיםבזאת  ן( מזמי"ן"המזמי) תאגיד השידור הישראלי
להצגת שירי , ("גלויות")קצרים  VTRהפקת סרטוני ל, להגיש הצעות המפורטים להלןמתקיימים בהם תנאי הסף 

 שיוצג בסיום התחרות קליפ מסכםלהפקת וכן  ,בישראלשתתקיים  2019אירוויזיון  תחרותב המדינות המשתתפות
 ות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.ובכפיפ בהתאם, ולפחות Full HDבאיכות  הכל , כאמור

 הגדרות ופרשנות .2

בהזמנה זו תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם, אלא אם משמעות זו אינה  .2.1
 מתיישבת עם הקשר הדברים והדבקם:

(, אשר kobin@kan.org.ilנוסבאום )דוא"ל: מר קובי  - הקשר מטעם המזמין" איש"  .2.1.1
 .זו מטעם המזמין לענין הזמנה משמש כאיש הקשר

, בכתובת המזמיןאתר האינטרנט של  - "אתר האינטרנט של המזמין"  .2.1.2
https://www.kan.org.il מידע  )תחת לשונית"

 ."(מכרזים, התקשרויות וקול קורא""/ישימוש

)שלושה(  3 -המורכבת מ 2019תחרות האירוויזיון  - "האירוע"  .2.1.3
 מופעי חצי)" גמר י חצימופע)שני(  2 - מרכזיים מופעים

 ."(הגמר מופע)" גמרמופע , ו"(הגמר

 הזמנה זו על כל נספחיה. - "הזמנה זו"  .2.1.4

2.1.5.  "EBU" 
- 

 European Broadcastingפי )איגוד השידור האירו
Union.) 

 המזמיןאשר הצעתו למכרז תתקבל על ידי  מציעה - "הזוכה"  .2.1.6
  כזוכה, בהתאם להוראות הזמנה זו.

 "הלוקיישנים"  .2.1.7

 

בתחומי מדינת ישראל, שיאותרו  ייחודייםאתרי צילום 
, והקליפ המסכם על ידי הזוכה לצורך צילום הסרטונים

ואשר בחירתם תהא כפופה לקבלת אישור המזמין 
עשוי להיבחר לוקיישן שונה מראש ובכתב. מובהר, כי 

הצילומים לקליפ המסכם  .כל אחד מהסרטוניםל
בהם יצולמו באותם לוקיישנים ש עתידים להיערך

המזמין יהא רשאי לדרוש מובהר, כי  הסרטונים.
מהזוכה לצלם את הסרטונים או חלק מהם ו/או את 
הקליפ המסכם, באולפן שיישכר על ידי הזוכה )על 

 .חשבונו( לצורך כך

 לן.לה 16.1כהגדרתו בסעיף  - צעות"ה"המועד האחרון להגשת   .2.1.8

 .לעיל 1בסעיף  וכהגדרת - "המזמין"  .2.1.9

ו/או כל אדם אחר, ו/או מי מטעמה  הגב' זיוית דוידוביץ - "של האירוע "המפיק הראשי  .2.1.10
יחד  -שימונה בכתב, מעת לעת, על ידי המזמין לשמש 

  .כמפיק הראשי של האירוע -עמה או במקומה 

נספח , על נספחיו, בנוסח השירותיםלאספקת הסכם ה - כם ההתקשרות""הס  .2.1.11
 .זו להזמנה "ו"

 Full HD של לפחות באיכות (VTR) מעברים סרטוני - "הסרטונים"  .2.1.12
אחד שישודרו לפני כל  ,שניות כל אחד 40 -כ של באורך

, גמרמופע ההגמר וב במופעי חציהשירים שישתתפו מ
הרלבנטית, י המדינה /הם יוצג/ו נציגכל אחד מואשר ב

 ,באחד מהלוקיישנים יםמכשהוא/הם מצולם/
ומלווה/ים בשחקנים ו/או ניצבים ו/או רקדנים, הכל על 
פי תסריט וכוריאוגרפיה שיותאמו במיוחד ללוקיישן 

ויאושרו על ידי המזמין  הנבחר ולמדינה הרלבנטית
  .ובהתאם להנחיות המזמין ובכתב מראש
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 במופעי חציינות שישתתפו מובהר, כי בכל הנוגע למד
הגמר, הסרטונים שישודרו לגביהן במופע הגמר יהיו 

הגמר, כך במופעי חצי אותם סרטונים שישודרו לגביהן 
 .46 לא יעלה עלהכולל של הסרטונים  שהמספר

דקות באיכות של לפחות  )חמש( 5 -של כ קליפ באורך - המסכם" יפ"הקל  .2.1.13
Full HDר, ואשר  מופע הגמ מסגרת, אשר ישודר ב
נציגי המדינות המשתתפות באירוע, כשהם בו ישתתפו 

, הסרטוניםצולמו ימצולמים באותם לוקיישנים שבהם 
על פי תסריט וכוריאוגרפיה שיאושרו על ידי המזמין הכל 

 בהתאם להנחיות המזמין. מראש ובכתב ו

, בקשר לאירוע מכלול השירותים שיסופקו על ידי הזוכה - "השירותים"  .2.1.14
 .זו ט בפרק ב' להזמנהכמפור

 "ב"נספח , המהווה את )על נספחיו( טופס הצעת המציע - "טופס ההצעה"  .2.1.15
, אשר ימולא על ידי המציע, בהתאם להוראות להזמנה זו
 הזמנה זו.

 EBU -הכללים שנקבעו או )לפי הענין( ייקבעו על ידי ה - "ן"כללי האירוויזיו  .2.1.16
היערך שעתידה ל 64 -בקשר לתחרות האירוויזיון ה

יופיעו מופיעים או )לפי הענין( ש, כפי 2019בשנת בישראל 
 . EBU (The 2019 ESC Rules) -באתר האינטרנט של ה

של שלא נבחר כזוכה, אולם ועדת המכרזים  ,מציע - "כשיר שני"  .2.1.17
בהתאם להוראות , ככשיר שניהחליטה שישמש המזמין 

 הזמנה זו.

 לעיל.ות האמור בלי לגרוע מכללילרבות, אך  - "לרבות"  .2.1.18

 להלן. 7.1כהגדרתה בסעיף  - "הכוללת "מסגרת התקציב  .2.1.19

)לרבות טופס ההצעה והסכם  על כל נספחיה זו הזמנה - "מסמכי המכרז"  .2.1.20
, וכן קובץ תשובות המזמין (על כל נספחיו ההתקשרות

לשאלות ההבהרה מטעם המציעים והבהרות יזומות 
 .מין )ככל שיהיו(מטעם המז

לצורך מתן  אשר יגיש הצעה בהתאם להזמנה זו מציעכל  - "מציע"  .2.1.21
)ביחד  לאשנתקבלה הצעתו ובין ש, בין השירותים בעצמו

 .("המציעים" -

 .זו להזמנה ג'תנאי הסף המפורטים בפרק  - "תנאי הסף"  .2.1.22

 להלן. 9כהגדרתה בסעיף  - "תקופת ההתקשרות"  .2.1.23

בהזמנה זו, תפורשנה כמתן רשות )אך לא חובה( למזמין לפעול על פי שיקול  "המזמין יהא רשאי"המילים  .2.2
 דעתו הבלעדי, וללא צורך בהנמקה.

שולבו למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין להיזקק להן בפירוש הוראותיהם.  בהזמנה זוכותרות הסעיפים  .2.3
בלשון יחיד, אף רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בהם במין זכר, אף מין נקבה  בהזמנה זוכל האמור 

 במשמע, וכן להיפך.
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  ומסגרת התקציב פרק ב': השירותים

  האירועתיאור  .3

החברים  מרחבי העולם אשר שותפים לה גופי שידור ,פרודוקציה בינלאומית-תחרות האירוויזיון הינה קו .3.1
אירוע יוקרתי, רב משתתפים ומורכב, הבנוי ממכלול אירועים מדובר ב .(EBUאיגוד השידור האירופי )ב

 , המשודרים למאות מיליוני צופים ברחבי העולם.שני מופעי חצי גמר, ומופע גמרומופעים, ובכלל זה 

 2019, ייערך האירוע בשנת 2018שהתקיימה בחודש מאי  אירוויזיוןתחרות הזכיית נציגת המזמין ב ותעקבב .3.2
על הפקתו והוצאתו באופן בלעדי הוא הגורם שאחראי  כגוף השידור הציבורי בישראל, ,המזמיןובישראל, 

 לפועל של האירוע בישראל. 

 בהמשך(. ייקבע המדינותמדויק של ה ןמרחבי העולם )מספר מדינות 46 -כ צפויות להשתתףבאירוע  .3.3

מדינות  6. גמרמופע השתתף בלה מדינות על הזכות 19 -ל 18בין יתמודדו הגמר,  ממופעי חציבכל אחד  .3.4
גמר, ואליהן יצטרפו מופע ה( ישתתפו אוטומטית בהמדינה המארחתו EBU -המדינות הגדולות ב 5)נוספות 

 .הגמר כאמור במופעי חציהמדינות שיזכו כל 

וכל מדינה מארחת וכל מי מטעמה, ובכל  ,EBU -ההגורם שמארגן ומפקח על תחרות האירוויזיון הינו  .3.5
 המזמין וכל מי מטעמו, נדרשים לעמוד באופן מלא בכללים שנקבעים על ידיו ובדרישותיו. -ע הנוגע לאירו

 השירותים .4

הפקתם המלאה של כל לשם  שהזוכה יידרש לספק למזמין השירותיםכל הינם  זו השירותים נושא הזמנה .4.1
הגבוהים בהתאם לסטנדרטים  ,גודל בינלאומיים יבאיכות ובסדרהכל , ושל הקליפ המסכם הסרטונים

בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות , ביותר, כמתבקש בהתאם לאופיו, מורכבותו וחשיבותו של האירוע
ות הפק ם שלכמקובל בפרויקטי, הוראות כל דיןובמסמכי המכרז הקבועים בהסכם ההתקשרות, ביתר 

התפקידים,  ביצוע כל העבודות, לרבות ,רצונו המלאה של המזמין לשביעותו בתחום הפרסומות צילומים
, באופן ישיר או עקיף, לביצוען המלא של כל יםו/או הדרוש יםהקשור ,המטלות ו/או )לפי העניין( הפעולות

  :ולרבות, בקשר עם השירותים, גם אם הם לא פורטו במפורש במסמכי המכרזהתחייבויותיו של הזוכה 

לקונספט ברור  ריםהתחקי הפיכתביצוע תחקיר על כל אחת מהמדינות המתחרות ונציגה/יה, ו .4.1.1
אשר יותאם ) לכל אחד מהסרטוניםנפרד גיבוש תסריט ו בחירת נושא, דמויות וסיפור; ומוגדר

שיגובש על ידי הזוכה ויאושר מראש , קונספט ה, והכל תחת ( ולקליפ המסכםלמדינה ולנציגה/יה
על לזוכה ראש קונספט שיוכתב מ על פי -ולפי בחירת המזמין או לחילופין  ,על ידי המזמיןובכתב 

   המזמין. ידי

אם איזה מובהר כי  לאישור המזמין.מראש והבאתם  לצילוםמתאימים לוקיישנים  איתור .4.1.2
מהלוקיישנים שיוצעו על ידי הזוכה לא יאושר על ידי המזמין אזי הזוכה יידרש לאתר לוקיישן 

 .חלופי, וחוזר חלילה עד לאישורם של כל הלוקיישנים על ידי המזמין

ליהוק שחקנים, רקדנים ו/או ניצבים איפור, אורה, עיצוב ארט, עיצוב תלבושות, בניית תפ .4.1.3
ובכפוף  כמות שתידרש, בהתאם להנחיות המזמיןכל )ב ו/או בקליפ המסכם שישתתפו בסרטונים

הכנת סטורי בורד לכל , (לאישורו לגבי הליהוק הפרטני שיבוצע על ידי הזוכה ביחס לכל סרטון
והקליפ  צילום הסרטונים צורךהכל ל -בניית כוריאוגרפיה וביצוע חזרות , ולקליפ המסכם סרטון

, לשביעות רצונו המלאה של ובהתאם לתסריטים שיגובשו על פי הקונספט שייבחר המסכם
 המזמין. 

, לרבות צילום והקליפ המסכם כל הסרטוניםשירותי בימוי, צילום, עריכה והפקה לצורך הכנת  .4.1.4
 .הכל בהתאם להנחיות המזמין -י צילום אחר באמצעות רחפנים או כל אמצע

ובכפוף  EBU -בהתאם להנחיות המזמין וה ,פיילוטים לסרטונים)שני(  2לפחות של  הפקה .4.1.5
יהיה פיילוט רעיוני/קונספטואלי אשר  הראשון הפיילוט, כאשר "(הפיילוטים)"לאישורם 
 הפיילוטואילו  הנבחר,בהתבסס על הקונספט  סרטוניםסוגים שונים של ל טסטים יוצגובמסגרתו 

  .לכל הסרטונים רפרנסכמלא שישמש  פיילוט יהיה "(המרכזי הפיילוט)" השני

, המעורבים בהפקת האירועמטעמו  גורמים שוניםהמזמין ו מולועבודה ניהול פגישות קריאייטיב  .4.1.6
 , הכל בהתאם לדרישות המזמיןהאירוע של הקריאייטיב ולצוות לבמאי בצמוד עבודהובכלל זה 

 .הנחיותיוול
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ו/או הגורמים  עם המזמין ,והקליפ המסכם תיאום לוחות הזמנים לצילום כל אחד מהסרטונים .4.1.7
עם חברת התיירות מטעם המזמין אשר תטפל בהזמנת הטיסות והמלונות של לרבות , מטעמו

  .ם כל אחד מנציגי המדינות המתחרותוע המשלחות,

מהמלונות שלהם ת נציגי המדינות המתחרות הבאת כל ציוד הצילום, התאורה והגריפ הנדרש, הסע .4.1.8
  ., לרבות שירותי הסעדה על כל הכרוך בכךחרים ובחזרה, וניהול ימי הצילוםללוקיישנים הנב

והקליפ  האריזה הגרפית שתשולב בכל אחד מהסרטוניםעבודה מול הגרפיקאי מטעם המזמין על  .4.1.9
רותים ואולם הזוכה יהא אחראי אינה כלולה בשי האריזה הגרפית עצמה. מובהר, כי הכנת המסכם

בכל אחד  וישולבו מכל סרטוןייערכו כחלק בלתי נפרד המזמין דרישות הגרפיות של לוודא כי ה
 באופן מושלם.ובקליפ המסכם מהסרטונים 

ובקליפ  מזמין על הפסקול שישולב בכל אחד מהסרטוניםמטעם ה המעבד המוסיקליעבודה מול  .4.1.10
עצמם אינה כלולה בשירותים ואולם הזוכה יהא אחראי  . מובהר, כי הכנת הפסקוליםהמסכם

ובקליפ ישולבו בסרטונים ייערכו כחלק בלתי נפרד מכל סרטון ולוודא כי הפסקולים המוכנים 
 באופן מושלם. המסכם 

; ביצוע תיקונים וסאונד "און ליין"דרך  "אוף ליין" -השירותי פוסט פרודקשן, משלב עריכת  .4.1.11
 .בהתאם לדרישות המזמיןעד להגשת מאסטר סופי  כםו/או בקליפ המס בסרטונים

ו/או הקונספט ו/או הקליפ המסכם, הצגת הסרטונים, כולם או חלקם, צורך להכנת פרזנטציות  .4.1.12
  מועדים שיוגדרו על ידיו.בו המזמיןבהתאם להנחיות הכל  לגורמים שונים, ,העומד בבסיסם

ניהול צוות ; ייצור מספר רב של תוצריםל ,קריאטיביות וטכניותהפקתיות  ויכולות יכולת תמרון .4.1.13
ועבודה בו זמנית )בשיטת "סרט נע"( עם מספר צוותי צילום בלוקיישנים שונים  הפקה מורחב
 , בראשם לוח זמנים קצרתוך התחשבות באילוצי הפקהבאופן מקצועי ווהכל  ברחבי הארץ,

  .מוגבל ותקציב

כפי שתוטל  ,ו/או הקליפ המסכם ניםלהפקת הסרטוהקשורה אחרת או נוספת ביצוע כל משימה  .4.1.14
 על הזוכה על ידי המזמין.

כי ו ,לעיל אינה ממצה ואינה מהווה רשימה סגורהשרשימת השירותים  פק, מובהר בזאת, כילמניעת ס
והקליפ המסכם הסרטונים כל הפקתם המלאה של לשם  שיידרשו הזוכה יידרש לספק את כל השירותים

החשיבות הלאומית שמוקנית לסרטונים, אשר  ה שלתוך הבנמיתר, , וזאת, בין הלעיל בהתאם לאמור
  .למאות מיליוני צופים ברחבי העולם מדינת ישראלבמסגרתם יוצגו נופיה ואיכויותיה של 

סטנדרטים הבינלאומיים העדכניים תוך הקפדה על ה לספק את השירותיםנדרש הזוכה  מובהר בזאת, כי  .4.2
, הכל תוך עמידה בדרישות שנקבעו בתחום לוגיה המתקדמת ביותרתוך שימוש בטכנוו והמחמירים ביותר

תחייב כי הוא וכל יהזוכה לכללי האירוויזיון.  בקשר לאירוע, ובכלל זה בהתאם EBU -על ידי הוייקבעו 
והכל בהתאם  ,דרישות כאמורכל ה שיענה עלבאופן בעלי התפקידים מטעמו יספקו את כל השירותים 

לקבוע ולהגדיר, בכל עת, מהן  םרשאי יו)אשר יה והמפיק הראשי של האירוע ןובכפיפות להנחיות המזמי
  .על האמור לעיל( ,בין היתר ,הדרישות הספציפיות בקשר עם מתן השירותים, בהתבסס

א רשאי להתקשר ומתחייב לקבל את השירותים באופן בלעדי מהזוכה, וה ואינ המזמיןמובהר בזאת, כי  .4.3
 שיקול לפי הכל, , כולם או חלקם(דומים שירותים)ו/או  השירותים קבלת לשם נוסףאו /ו אחר גורם כלעם 

כמו כן, מובהר בזאת, כי המזמין יהא רשאי לבחור בעלי תפקידים ו/או ספקים  .המזמין של הבלעדי ודעת
בעצמו ולחייב את הזוכה להתקשר עימם בהסכם ולקבל עליו את האחריות הכוללת ביחס לשירותים ו/או 

  סופקו על ידיהם, וזאת במסגרת השירותים ובלי שהזוכה יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.לציוד שי

 ,("ו" נספח) ההתקשרות בהסכם הזוכהתקשר עם יבכפוף ובהתאם ליתר הוראות מסמכי המכרז, המזמין  .4.4
את וזהשירותים, מסור לזוכה, את הביצוע של י המזמין, והמזמיןבמסגרתו הזוכה יקבל על עצמו כלפי 

 , והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.ת ההתקשרותלמשך תקופ

 לוחות זמנים .5

המזמין )לרבות  יקבעו על ידייש ,פרטנייםבהתאם ללוחות זמנים לספק את השירותים  הזוכה יידרש .5.1
התפקידים מטעמו  הזוכה יתחייב כי הוא וכל בעלי .(EBU -ה שייקבעו על ידינטיים ברלבהתאם למועדים 

מובהר כי כל שינוי  כאמור. המזמין בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על ידייספקו את כל השירותים 
 .הזוכה, בין מיוזמתו ובין לפי בקשת המזמין, יחייב את EBU -בלוחות הזמנים שיבוצע על ידי ה

הינו והקליפ המסכם הסרטונים יל, לוח הזמנים המתוכנן לצילום לע 5.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .5.2
לתקופת רק בסמוך  קבעויי הספציפייםהצילום  ימועדכאשר  ,2019 מרץ - ינוארבמהלך החודשים 
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במדינות  שיתקיימו בתחרויות קדם האירוויזיוןהמתחרות ייבחרו נציגי המדינות שלאחר , והצילומים
 . ן ועם נציגי המדינות התחרותבתיאום עם המזמיהכל , והשונות

 חודשלצילום הפיילוטים הינו במהלך לעיל, לוח הזמנים המתוכנן  5.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .5.3
 EBU -הכן קבלת אישורו של ו יילוטיםלשני הפ המזמיןשל  ואישורקבלת  כי, מובהרכאשר , 2018 נובמבר
  .הסרטונים צילוםהינה תנאי מוקדם ל המרכזי, לפיילוט

לא עד ו ושל הקליפ המסכם מובהר כי הזוכה יידרש להגיש מאסטרים סופיים לשידור של כל הסרטונים .5.4
 .2019יאוחר מאמצע חודש אפריל 

מובהר בזאת במפורש, כי על מנת לעמוד בלוחות הזמנים, הזוכה יידרש לצלם מספר סרטונים במקביל  .5.5
כל אחד מהמציעים יתחייב כי לעבוד בו זמנית עם מספר צוותי צילום בלוקיישנים שונים ברחבי הארץ, וו

 על מנת לעשות כן. המתאימים , כי קיימים בידיו כל האמצעים וכוח האדם בהגשת הצעתו

 כוח אדם .6

סיק כוח עבודה הזוכה יתחייב להעלצורך מתן השירותים וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,  .6.1
בהתאם לכל התנאים והדרישות  ,ומנוסה, ובכמויות מספקות לצורך ביצוע כלל השירותים מיומן, איכותי

 הקבועים במסמכי המכרז ובהוראות כל דין. 

הפחות,  לכל, במישרין עסיקהלעיל, לצורך מתן השירותים, הזוכה יתחייב ל 6.1בסעיף  מהאמורבלי לגרוע  .6.2
כמפורט להלן, אשר יהיו בקיאים בשפה האנגלית ואשר  ןוניסיוותק  יבעל מקצועיים ומיומניםגורמים 
כפופה  ותהא ("ב" נספח) בטופס ההצעהמציע העל ידי  תפורטוניסיונם(  ותק שלהםוה)לרבות זהותם 

  :("אנשי המפתח") להזמנה זו בדיקת תנאי הסף, כאמור בפרק ג'הליך לאישור המזמין כחלק מ

 ניסיוןדרישות  מינימאלי בתחום ותק תפקיד י/בעל 

6.2.1.  
 שנים 5  במאי

הקודמות למועד האחרון השנים )שלוש(  3 -ב
 פרומואים)עשרה(  10לפחות  ביים, להגשת הצעות

אחד מהם היקף הכספי של כל , אשר האו פרסומות
  .(מע"מ)לא כולל  שקלים חדשים 50,000לפחות הוא 

6.2.2.  
מנהל 

אומנותי/ארט 
  דירקטור

 שנים 5

הקודמות למועד האחרון השנים )שלוש(  3 -ב
)עשרה(  10לפחות ניהל אומנותית , להגשת הצעות

היקף הכספי של כל , אשר האו פרסומות פרומואים
)לא  שקלים חדשים 50,000 לפחותהוא אחד מהם 

  .(מע"מכולל 

6.2.3.  
 שנים 5 במאי עריכות

הקודמות למועד האחרון השנים )שלוש(  3 -ב
 פרומואים)עשרה(  10לפחות  ביים, להגשת הצעות

אחד מהם היקף הכספי של כל , אשר האו פרסומות
 .(מע"מ)לא כולל  שקלים חדשים 50,000לפחות הוא 

6.2.4.  
 שנים 10 צלם ראשי

הקודמות למועד האחרון השנים )שלוש(  3 -ב
 פרומואים)עשרה(  10לפחות צילם , להגשת הצעות

אחד מהם היקף הכספי של כל אשר ה רסומותאו פ
 .(מע"מ)לא כולל  שקלים חדשים 50,000 לפחותהוא 

 
מפתח האנשי מועמדים לכל אחד מ)שלושה(  3שמות של  תהמציע יידרש לספק כחלק מהצעתו רשימ .6.3

ייבחר כזוכה אזי הוא  שמציעמובהר כי אם וככל  (.מועמדים)שנים עשר(  12)ובסך הכל  המפורטים לעיל
במסגרת מתן  את המועמדים שהוצעו על ידיו כאמור, כולם או חלקם, כאנשי המפתח, יהא מחויב להעסיק

כל אחד מהמציעים , וכי )אשר תיעשה מתוך רשימת המועמדים כאמור( לפי בחירת המזמיןהכל השירותים, 
ת המזמין , לפי בחיראם וככל שהוא ייבחר כזוכהלהעסיק כל אחד מהמועמדים  בהגשת הצעתויתחייב 
 .כאמור

במסגרת הצעות של מציעים  יםאשר נכלל במסגרת הצעתו מועמדיםלמניעת ספק, מציע יהא רשאי להציע 
 אחרים.
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 הכוללתמסגרת התקציב  .7

מסגרת התקציב עבור הפקת כל הסרטונים והקליפ המסכם הינה בסך כולל שלא יעלה בשום מקרה על  .7.1
( שקלים חדשים, בתוספת מס ערך מוסף כדין ישה אלףשלושה מיליון מאתיים עשרים וחמ) 3,225,000

 (. "הכוללת "מסגרת התקציב)

אשר בכל מקרה לא  -בגין הפקת הסרטונים והקליפ המסכם לזוכה ידי המזמין -התמורה שתשולם על .7.2
 תיקבע בהתאם להצעה הכספית שתוגש על ידי הזוכה, כאמור בסעיף - הכוללת תחרוג ממסגרת התקציב

 . ןלהל 8

  הצעתו הכספית של המציע .8

את הצעתו  (i: )(("ב" נספחכל מציע נדרש לנקוב בהצעתו )במקום המתאים לכך על גבי טופס ההצעה ) .8.1
( את ii; וכן )("ההצעה הכספית"הכספית ביחס למתן כל השירותים הנדרשים על פי מסמכי המכרז )

שהיא עולה מההצעה הכספית )כאשר התמורה הממוצעת כאמור התמורה הממוצעת ביחס לכל סרטון, כפי 
 "(.  לסרטון התמורה הממוצעת( )"43 -תהווה את סכום ההצעה הכספית כשהוא מחולק ב

 לפסול רשאי המזמין יהא .הכוללת מובהר, כי בכל מקרה ההצעה הכספית לא תחרוג ממסגרת התקציב
תשמש אך ורק לסרטון הר, כי התמורה הממוצעת מוב .כאמור חרוג ממסגרת התקציבשתכספית  הצעה כל

ביחס לאיזה מהסרטונים  וכלשהפרטני תקציב  להגדירולא יהיה בה כדי  ,להלן 8.3לצורך האמור בסעיף 
 .(ביחס לכלל הסרטונים והקליפ המסכם )ובלבד שלא תהא חריגה ממסגרת התקציב הכוללת

 יכלול מס ערך מוסף. ולאימולא בטופס ההצעה יהא נקוב בשקלים חדשים סכום ההצעה הכספית ש

מסמכי התשלומים, המיסים והעלויות שיהיו כרוכים במתן השירותים על פי  כלאת  ההצעה הכספית תכלול .8.2
)לרבות  כל כח האדם שיידרשהתקשרות עם , לרבות עלויות לכלל הסרטונים והקליפ המסכםביחס  המכרז

לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ו, (שחקנים, רקדנים וניצבים שישתתפו בכל סרטון , וכןאנשי המפתח
איתור ו/או שימוש בלוקיישנים )לרבות העמדת אולפן לשם צילום הסרטונים ו/או  ,השכרה, ביטוח, רכש

 תשלום אגרות ,התקשרות מכל סוג, אבטחה, על ידי המזמין( הקליפ המסכם, אם וככל שהדבר יידרש
עלויות , השכרתו, חידושוציוד, תיקונו,  רכישת, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, שינוע, יםוהיטל

הוצאות הנהלה וכלליות, וכל יתר ההוצאות והתשלומים כנדרש והובלות,  ה, הוצאות נסיעהעסקת עובדים
ם ביותר, מתן השירותים, בהתאם למסמכי המכרז, באופן מלא, שלם ובהתאם לסטנדרטים הגבוהי לצורך

 כמתבקש בהתאם לאופיו, מורכבותו וחשיבותו של האירוע.

הזוכה בקשר עם מתן השירותים, ולא ישולם לזוכה של רווח הלמניעת ספק, ההצעה הכספית תכלול גם את 
אם , למעט  הצעה הכספיתבנקב ילסכום שי, מעבר ם, על כל הכרוך בהמתן השירותיםבגין  תשלום נוסףכל 

 .במסמכי המכרז מפורש אחרתב נקבע

, בהתבסס על ההצעה הכספית של הזוכה, שייחתם עם הזוכה בהסכם ההתקשרות שתיקבעהתמורה  .8.3
אם . בהתאם לכך: )א( סרטונים 43מבוססת על כך שמספר הסרטונים שיופקו על ידי הזוכה יעמוד על 

שולם לו תמורה סרטונים במסגרת השירותים שיסופקו על ידיו, אזי ת 43 -הזוכה יידרש להפיק יותר מ
 43 -בגין כל סרטון נוסף שיופק על ידיו כאמור )מעבר ל ,לסרטון בגובה התמורה הממוצעת ,נוספת

סרטונים במסגרת השירותים שיסופקו על  43 -)ב( אם הזוכה יידרש להפיק פחות מ או לחילופין; סרטונים(
ספר הסרטונים שיופקו על מל בהתאם תחושבבהתאם להסכם ההתקשרות ידיו, אזי התמורה שתשולם לו 

. למניעת ספק, אין באמור כדי לסרטון מוכפל בתמורה הממוצעת ואבפועל במסגרת השירותים, כשה וידי
להוות התחייבות כלשהי מצד המזמין באשר למספר הסופי של הסרטונים שהזוכה יידרש להפיק במסגרת 

  .השירותים

וכי לא תשולם לזוכה כל  ,כלולה בהצעה הכספית למניעת ספק, כי עלות הפקתו של הקליפ המסכםמובהר  .8.4
בנוסף לקליפ  (או יותר)סרטונים  43הזוכה יידרש להפיק תמורה נוספת בגין הקליפ המסכם, וזאת גם 

    . המסכם

 תקופת ההתקשרות .9

, ועד והזוכה המזמיןידי  ההתקשרות עלממועד חתימת הסכם החל תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה  .9.1
עם אופציה השמורה למזמין להאריך את תקופת ההתקשרות האמורה, בתנאים ) ל האירועש וסיומ למועד

  המפורטים בהסכם ההתקשרות(.

ובלי שיידרש לנמק את , ו הבלעדיבהתאם לשיקול דעת מכל סיבה שהיא, רשאי בכל עת,יהא  המזמין .9.2
ת ובהתאם )לרבות לאחר החתימה על הסכם ההתקשרו זוכההלהפסיק את ההתקשרות עם החלטתו, 
 . הסתיימה או הופסקה ההתקשרות, וזאת מבלי שהזוכה יהא זכאי לקבל כל פיצוי בגין כך( יולהוראות
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פי דין  על הכללפנות למציעים אחרים, או לבצע הליך תחרותי נוסף או הליך אחר,  המזמין, רשאי כאמור
 .ו הבלעדיולפי שיקול דעת

 ממועד ההודעה על זכייתו. מיידי, החלמוכן לביצוע השירותים באופן  להיות זוכהה על .9.3
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 ': תנאי הסףגפרק 

 עמידה בתנאי הסף .10

תנאי הסף המפורטים בפרק ג' זה  בכלאך ורק מציעים אשר הצעותיהם עומדות במכרז זה אים להגיש הצעות רש
 להלן:

  .בישראלהמציע הינו תאגיד הרשום כדין  התאגדות כדין: .10.1

חרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, המציע הפיק האשנים ה( שלוש) 3-ב :של המציע ניסיון .10.2
)לא  מיליון( שקלים חדשים חמישה) 5,000,000 של לפחות מצטברבהיקף כספי  או פרסומות,ו/ פרומואים

  ;כולל מע"מ(

 ניסיון וכשירות של, יהא המציע רשאי לייחס פעילות, זה לעיל 10.2הסף שבסעיף לצורך עמידה בתנאי 
נרכש על ידי המציע )לרבות בדרך של עסקת ר שא אחד בלבד של גורם אומציע של האו מנכ"ל  יםבעל

או של גורם נכסים/פעילות( או שהתמזג לתוך המציע )כולל בהתייחס לתקופה שלפני הרכישה או המיזוג( 
הגורם ")פי מסמכי המכרז עמו התקשר המציע בהסכם חוקי ותקף לצורך מתן השירותים למזמין על 

, יצרף המציע להצעה, הגורם המנוסה(. ביקש המציע להסתמך על פעילות, ניסיון וכשירות של "המנוסה
 .הגורם המנוסה ההתקשרות עםאו  המיזוגאו  הרכישהגם מידע ומסמכים המעידים על 

 כפי ,לעיל 6.2ף בסעי כאמור לכל אחד מאנשי המפתח המציעשהוצעו על ידי המועמדים : אנשי המפתח .10.3
, כפי שפורטו הםנטיות לגביבדרישות הרלהבכל  עומדים, ("ב"נספח ") ההצעה בטופספורטו על ידי המציע ש

   ., לפי העניןלעיל 6.2ף בסעי

  :("עסקאות גופים ציבוריים חוק") 1976-, תשל"וכנדרש בחוק עסקאות גופים ציבורייםאישורים  .10.4

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כשהם בתוקף נכון -המציע הינו בעל כל האישורים כנדרש על .10.4.1
 למועד האחרון להגשת הצעות; 

עומדים בכל  (,חוק גופים ציבורייםב מונח זה )כהגדרת ואלי המציע, וככל שנדרש גם בעל הזיקה .10.4.2
 גורם המספק שירות לגוף ציבורי.מ וק גופים ציבורייםלח 1ב2 -וב 2 בסעיפים הנדרשיםהתנאים 
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 הליך המכרז -כללי ': דפרק 

 מסמכי המכרז .11

המסמכים המפורטים להלן, בצרוף מסמך הזמנה זה כשהוא חתום על ידי המציע, מהווים יחדיו את מסמכי  .11.1
 המכרז:

  .הפרסום אודות המכרז בעיתונותנוסח מודעת  - "אנספח "  .11.1.1

 ההצעה. טופס - "בנספח "  .11.1.2

תנאי דרישות בעמידתו  הוכחתשעל המציע למלא לצורך נוסח הטבלה  - "1גנספח "  .11.1.3
 .לעיל 10.2ף הסף הקבוע בסעי

ף תנאי הסף הקבוע בסעידרישות בשל המציע עמידתו נוסח תצהיר בדבר  - "2גנספח "  .11.1.4
 .לעיל 10.4.2

 .נוסח הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות - "דנספח "  .11.1.5

העדר ניגוד עניינים, לרבות התחייבות להימנע מניגוד  בדבר נוסח הצהרה - "הנספח "  .11.1.6
 .עניינים

 נוסח הסכם ההתקשרות. - "ונספח "  .11.1.7

מעות בין הוראות המסמכים השונים בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו מש .11.2
המהווים את מסמכי המכרז, יהיה סדר העדיפות בין המסמכים השונים כדלקמן )בסדר עדיפות יורד(: 

 , יתר מסמכי המכרז.הטופס ההצע ,הסכם ההתקשרותהזמנה זו, 

נט של האינטרוהם מפורסמים באתר  ,המזמיןהבלעדי של  והינם רכוש המכרז,כל מסמכי מובהר בזאת, כי  .11.3
ונמסרים למציעים בנאמנות לצורך הגשת הצעות בלבד, ולא  ,לשם הגשת הצעות במסגרת הליך זה, המזמין

להעתיקם, לשנותם, לצלמם, להעבירם לאחר או להשתמש בהם  םרשאי םאינ יםהמציעו ,לכל מטרה אחרת
 למטרה אחרת כלשהי.

 להליך המכרז לוחות זמנים .12

 הפעילות התאריך
.10.201811  פרסום המכרזמועד  
.10.201818  מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 
.10.201828  מועד אחרון להגשת ההצעות 

 
הבלעדי, לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל,  ואת הזכות, על פי שיקול דעת ושומר לעצמ המזמין

 בשל כך.ו/או תביעה דרישה  ,ענה, ולא תהיה למי מהמציעים כל טהמזמיןהאינטרנט של על ידי פרסום באתר 

שלב ניקוד יעברו את שרק המציעים  אשר אליהם יוזמנולראיונות אישיים )להיות זמינים  נדרשיםהמציעים 
 .29-31/10/2018 בין התאריכים (להלן 24.2.1בסעיף  אמורכ האיכות

  פרסום .13

 נפוצים, אחד בשפה העברית והשני בשפה הערבית.ים יומינים עיתושני ב תפורסם פרסום המכרזהודעה על  .13.1

 ,להלן 14מסמכי המכרז וכן הבהרות ו/או תיקונים למסמכים האמורים )ככל שיהיו(, כאמור בסעיף  .13.2
 . האינטרנט של המזמיןיפורסמו באתר 

 רזשינויים, תיקונים והבהרות למסמכי המכ .14

המועד  לפניבכל עת , לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם ושומר על זכות המזמין .14.1
 .האחרון להגשת הצעות

 מטעםהקשר  איששאלות הבהרה בכתב למסמכי המכרז, זאת באמצעות  ןרשאים להפנות למזמי המציעים .14.2
ששאלות ההבהרה האמורות  ובלבד ,kobin@kan.org.ilמר קובי נוסבאום בכתובת דוא"ל , המזמין

 אחה"צ.  15:00בשעה  18.10.2018כאמור עד ולא יאוחר מיום  ןתימסרנה למזמי
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אלקטרוני דואר ב, ייעשו מטעם המזמיןהקשר  לאיש המזמיןכל הפניות במסגרת המכרז אל ספק,  למניעת .14.3
 בלבד. 

ל ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון לעי 14.2כל הבהרה, כולל תשובות לשאלות הבהרה כמפורט בסעיף  .14.4
כל הבהרה ו/או תיקון ו/או בלתי נפרד ממסמכי המכרז. , אם יעשו, יהוו חלק המזמיןשיעשו בכתב על ידי 

, יובאו המזמיןהבלעדי של  ון לכלל המציעים, על פי שיקול דעתעניי םשיש בה תוספת ו/או עדכון כאמור,
 .האינטרנט של המזמיןבאתר  המזמיןעל ידי  םלידיעתם של כל המציעים, באמצעות הצגת

בדבר כל הבהרה ו/או  , באופן שוטף,ולהתעדכן האינטרנט של המזמיןלהיכנס לאתר  חלה חובה המציעעל  .14.5
 תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון שיעשו בקשר למכרז.

 הצעותההגשת אופן  .15

המסמכים אותם נדרש המציע בלבד, אשר תכלול את כל  אחתהעונה על תנאי הסף יגיש הצעה  מציע כל .15.1
 .להלן 19.2כמפורט בסעיף  ,, בתוך מעטפה סגורה היטבבהזמנה זו להלןלצרף להצעתו, כמפורט 

ם המיועדת לעיל לתיבת המכרזי 15.1ההצעה תתבצע באמצעות הכנסת המעטפה האמורה בסעיף  הגשת .15.2
בימי עבודה, בין זאת ו ,(, מודיעין, בקומת הכניסה44צלע ההר בכתובת ) המזמיןלכך, הנמצאת במשרדי 

 ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות., 15:00עד  9:00ות השע

  המועד האחרון להגשת הצעות .16

בצהריים  13:00לשעה עד  28.10.2018המועד האחרון שבו ניתן יהיה להגיש הצעות למכרז יהא ביום  .16.1
 (. האחרון להגשת הצעות" "המועד)

בחן יחשב כהצעה במסגרת המכרז ולא תיהצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, לא ת כל .16.2
 במסגרת המכרז. 

את המועד האחרון להגשת הצעות. הא רשאי לדחות י המזמיןעת, עד למועד האחרון להגשת הצעות,  בכל .16.3
, האינטרנט של המזמיןפרסם על כך הודעה באתר יהאחרון להגשת הצעות כאמור, את המועד  המזמיןה דח

 , ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות.המזמיןוהמועד החדש שיקבע על ידי 

 ושינוי תנאיו ביטול המכרז .17

 הבלעדי: ו, על פי שיקול דעתרשאי המזמין יהא

, לשנות את תנאי האינטרנט של המזמיןום הודעה באתר פרס עד למועד האחרון להגשת הצעות, באמצעות .17.1
 המכרז, כולם או חלקם; וכן

, להפסיק את המכרז או האינטרנט של המזמין, באמצעות פרסום הודעה באתר ומכל סיבה שהיא בכל עת .17.2
, ובכלל זה מצא לנכוןיאו ליזום כל הליך ו/או פעולה נוספים שלבטלו, כולו או חלקו, לפרסם מכרז חדש 

 ו/או לקבל ממנו שירותים, כולם או חלקם. המציעיםקשר בהסכם עם כל גורם אחר אשר לא נמנה על להת

 וולשיקול דעת המזמיןציע, בהתאם לצרכי הממ המבוקשיםלצמצם או להרחיב את היקף השירותים  .17.3
 לקבל חלק מההצעה בלבד. הזכות למזמין, וכן שמורה הבלעדי

  מספר הזוכים .18

 .זוכה אחד בלבדלהתקשר עם  המזמיןשל ו בכוונתלעיל,  17ין על פי סעיף בלי לגרוע מזכויות המזמ .18.1

ישמש להלן, אשר  26.2 , כאמור בסעיףאחד נוסף לעיל, ייבחר מציע 18.1 אמור בסעיףכ הזוכהעל  בנוסף .18.2
על או אחר  ףהבלעדי, לשירותים ממציע נוס וזקוק, על פי שיקול דעת אהי המזמיןלמקרה שבו  ככשיר שני,

בעקבות הזכייה במכרז, לרבות, אך לא רק, עקב צורך בהרחבת היקף השירותים  והתקשר עמהמציע ש זה
הבלעדי  וכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתזוכה ו/או מההפסקת ההתקשרות עם עקב ו/או  למזמיןהדרוש 

 . ודרש לנמק את החלטתייומבלי ש המזמיןשל 

עם  המזמיןלהתקשרות בקשר לא תהא כל טענה, דרישה, תביעה ו/או התנגדות, מכל מין וסוג שהם,  לזוכה .18.3
פי שיקול  לזוכה, והכל על כשיר שני, מהכשיר השנילצורך מתן השירותים ו/או לשינוי מעמדו של  הכשיר השני

 . המזמיןהבלעדי של  ודעת
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 ': הגשת ההצעה וצורתההפרק 

 ההצעה הגשת .19

וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד  מציעכל  .19.1
  גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

, ובהתאם להוראות הזמנה ("בנספח ") טופס ההצעה על גביכשהיא ערוכה  ,להגיש את הצעתו המציעעל  .19.2
שירותי הפקת סרטונים  - 21/2018 עליה יירשם: "מכרז מספר, אשר )סגורה( מעטפה אחתבוזאת זו, 

 בהתאם לאמור םחתוממולא וא וכשה ,ההצעהטופס את  תכילואשר  "2019)גלויות( לאירועי אירוויזיון 
 . להלן 22בסעיף  כמפורטבמסגרת ההצעה,  לצרפםשהמציע נדרש המסמכים  כל ואת ,להלן 20.2בסעיף 

דו של המציע לכל ההוראות, הסכמה מצ ,לכל דבר ועניין ,מציע תהווהההגשת הצעה על ידי מובהר, כי  .19.3
לרבות כי לא ידע ו/או  א מנוע מלהעלות כל טענה,המציע יהים והתניות הכלולים במסמכי המכרז והתנא

 לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ממסמכי המכרז.

לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את אופיים, היקפם ומאפייניהם של השירותים,  המציעעל  .19.4
לדעתו של המציע, להליך המכרז, למתן נטי, בוכן כל נתון ופרט מקצועי, משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרל

  השירותים על ידיו ולכלל התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי המכרז.

 21.1 בסעיףבזאת, כי הצעת המציע תהא סופית, ותעמוד בתוקפה, כהצעה בלתי הדירה, כמפורט  מובהר .19.5
 . להלן

 חתימה על ההצעה  .20

, והמציע יגיש להלן 22שיש לצרף להצעה כאמור בסעיף  והמסמכיםמסמכי המכרז ל את כ ולתכל ההצעה .20.1
בניסוחם  אך ורק על גבי מסמכי המכרז המקוריים בשלמותם, בלי לבצע זו בהתאם להזמנההצעתו את 

, למעט השלמת הפרטים המיועדים פתהמודפס כל תיקון, שינוי, השמטה, הסתייגות, התניה או תוס
 .להלן 20.2להשלמה כאמור בסעיף 

ישלים במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה על ידיו, בעט ובכתב יד ברור או  המציע .20.2
להלן,  22, וכן כל יתר האישורים והמסמכים שיש לצרף להצעה כאמור בסעיף בהדפסה. מסמכי המכרז

על ידי המציע, הכל כנדרש על פי מסמכי המכרז. עמודים בהם יועד מקום במקור חייבים להיות חתומים 
. עמודים בהם לא יועד מקום לחתימה, ייחתמו וכן בחותמת מלא לחתימה ייחתמו בחתימה מקורית בשם

 בראשי תיבות בלבד.

 ההצעה תוקף .21

(, "מועד פקיעת התוקף"האחרון להגשת הצעות ) מהמועד חודשים (שישה) 6למשך ההצעה יהא  תוקף .21.1
 והמציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו עד למועד פקיעת התוקף. 

הא רשאי לפנות בבקשה למציעים שהגישו הצעות להאריך את תוקף ההצעה מעבר י המזמיןהצורך  במידת .21.2
 סכים להארכה יראו את הצעתו כבטלה בתום מועד פקיעת התוקף.למועד פקיעת התוקף. מציע שלא י
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 ': המסמכים להגשהופרק 

 המסמכים להגשה במסגרת ההצעה  .22

כל האישורים, הפרטים והמסמכים , בצירוף ("בנספח "טופס ההצעה )על גבי נדרש להגיש את הצעתו כל מציע 
בהתאם לכללי החתימה חתומים על ידי המציע,  כשכולם, (ההצעהאשר יהוו חלק בלתי נפרד מ) המפורטים להלן

 :לעיל 20.2בסעיף  המפורטים

 :בתנאי הסףהמציע  תעמיד בקשר עםהמסמכים שיש להגיש  .22.1

 להגשההמסמכים  נספח 

22.1.1.  --- 
העתק מאושר כנכון )על ידי עורך דין( של תעודת רישום של המציע כתאגיד 

 אל וכן תדפיס עדכני מרשם החברות של המציע.בישר

 "1גנספח "  .22.1.2

ף תנאי הסף הקבוע בסעיבעמידתו  הוכחתשעל המציע למלא לצורך הטבלה 
  ."(טבלת הפרויקטיםלעיל )" 10.2

מובהר, כי הפרטים שימולאו על ידי המציע בטבלת הפרויקטים ישמשו גם 
 .להלן 24.2.1מציע כאמור בסעיף ההצעת ניקוד האיכות של קביעת צורך ל

22.1.3.  --- 
מאושרות על ידי רואה החשבון של המציע, המעידות על עמידת  אסמכתאות

 לעיל. 10.2 בסעיףתנאי הסף הקבוע דרישות המציע ב
 לעיל. 10.4.2ף תנאי הסף הקבוע בסעידרישות הצהרת המציע בדבר עמידתו ב "2גנספח "  .22.1.4

22.1.5.  --- 

אישור עדכני מפקיד מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, או העתק מאושר 
כך שהמציע מנהל פנקסי  כנכון )על ידי עורך דין( של אישור כאמור, המעיד על

חשבונות ורשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק 
, או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי הוא נוהג 1975-תשל"והמס ערך מוסף, 

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות 
לענין עמידתו של , 1975-תשל"והשמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, 

 .לעיל 10.4.1בתנאי הסף הקבוע בסעיף  המציע

 :המסמכים הנוספים שיש להגיש במסגרת ההצעה .22.2

 להגשההמסמכים  נספח 

 .על ידי המציע כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים ---  .22.2.1

מצורף לטופס ההצעה, לשמירה על הצהרה והתחייבות המציע, בנוסח ה "דנספח "  .22.2.2
 סודיות.

הצהרת המציע בדבר העדר ניגוד עניינים, לרבות התחייבות המציע להימנע  "הנספח "  .22.2.3
 .מניגוד עניינים ככל שיוכרז כזוכה

 "ונספח "  .22.2.4
נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע ללא ציון כל התקשרות, על ההסכם 
 .תאריך

22.2.5.  --- 

כהגדרתו בחוק חובת המכרזים,  יטת אישה""עסק בשלככל שהמציע הינו 
"(, יצרף המציע להצעתו אישור רואה חוק חובת המכרזים)" 1992-התשנ"ב

ב לחוק חובת המכרזים, לפיו העסק הוא 2חשבון ותצהיר כאמור בסעיף 
 .בשליטת אישה

22.2.6.  --- 

קצרים שהופקו על ידי  סרטונים )עשרה( 10שיכלול לפחות  ,תיק עבודות
מציע כאמור בסעיף הניקוד האיכות של לצורך קביעת שמש ואשר י, המציע
על תיק העבודות לענות על הקריטריונים  ."(תיק העבודות)" להלן 24.2.1

על ידי הפנייה מוגש תיק העבודות יכול להיות להלן.  25.2המפורטים בסעיף 
  .צירוף דיסק און קי או באמצעות לאתרי אינטרנט

 

כל מציע רשאי לצרף כל מסמך רלבנטי נוסף, אשר לדעתו יכול לתרום לזכאותו לניקוד לפי המפורט להלן )אך 
 למניעת ספק המסמכים כאמור לא יבואו במקום המסמכים המפורטים לעיל והנדרשים לצורך זקיפת הניקוד(.

 יכלל .23
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לזהותו של הזוכה,  EBU, המזמין מחויב לקבל את אישור EBU -לדרישות המובהר למציע שבהתאם  .23.1
כאמור,  EBUמראש ובכתב, ובהתאם, בחירתו של מציע כזוכה תהא כפופה, בין היתר, לקבלת אישור 

  ולמציע לא תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך

 .כלשהיאת הזכות שלא להיענות להצעה  ולעצמ א שומרומתחייב לקבל הצעה כלשהי, וה ואינ המזמין .23.2

ערך בהתאם להוראות הזמנה זו ו/או שלא ימולאו ישלא תלפסול הצעה )אך לא חייב( הא רשאי המזמין י .23.3
ה כל הפרטים ו/או הנתונים הנדרשים על פי הזמנה זו ו/או שלא יצורפו אליה כל המסמכים במסגרת

 .הנדרשים על פי הזמנה זו

הבלעדי, הינה חסרה ו/או  ו, לפי שיקול דעתולפסול הצעה, אשר לדעת)אך לא חייב(  הא רשאיי המזמין .23.4
מוטעית ו/או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או בלתי סבירה ו/או 

 תכסיסנית.

נוספים,  הסברים ו/או מסמכים ו/או נתוניםו/או מכל צד שלישי, ם מציעילבקש מה הא רשאיי המזמין .23.5
, וכן להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי ההצעות

הצעה של ולפסול רשאי שלא לדון  האי המזמין .ולצורך קבלת החלטת למזמיןוכן פרטים אחרים הדרושים 
 רורים כאמור לעיל.בהפעולה באופן מלא בכל הנוגע לביצוע  ואינו משתף עמ ומציע אשר לדעת

במסגרת מסמכי  מזמיןעל כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר ל למזמין בכתב,מציע מתחייב להודיע כל  .23.6
לפסול את )אך לא חייב( הא רשאי י המזמיןהמכרז, וזאת מיד עם קרות השינוי כאמור. במקרה כאמור, 

 .דיהבלע ומצא לנכון לעשות כן, על פי שיקול דעתיהצעתו של המציע במידה ו

לתקנן.  המזמיןיושב ראש ועדת המכרזים של נתגלו בהצעות טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות, רשאי  .23.7
 תימסר למציע.האמור הודעה על התיקון 

הצעתו של ולפסול את שלא לדון למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו,  ןשנתהא רשאי, לאחר י המזמין .23.8
 רויות קודמות עמו.בהתקש ניסיון עבר שלילי ןמציע אשר למזמי
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 הזוכה': בחינת ההצעות ובחירת זפרק 

 דרך בחינת ההצעות  .24

 שלבים, כדלקמן: (שלושה) 3 -בבדיקת ההצעות תעשה 

הצעותיהם של מציעים שלא יעמדו בכל  - המזמיןלהגשת הצעות על ידי  הסף בחינת עמידה בתנאי - שלב א' .24.1
המציעים "קבוצת ) הסף ם בכל תנאיתיפסלנה. רק הצעותיהם של המציעים העומדי הסף תנאי

 (, תעבורנה לשלב הבא של דירוג ההצעות."כשיריםה

על ידי ועדת המכרזים,  כשיריםהבקבוצת המציעים  שייכללוהצעות המציעים איכותי של דירוג  - שלב ב' .24.2
  :כמפורט להלן

, םהכשירי: מתן ניקוד איכות להצעתו של כל מציע הנכלל בקבוצת המציעים ניקוד האיכות .24.2.1
אחוזים( מסך  ארבעים) 40%יהווה , אשר להלן 25.2בסעיף בהתאם לקריטריונים המפורטים 

נקודות  (ארבעים) 40יוכל לצבור עד  הכשיריםכל מציע מקבוצת המציעים  :הניקוד הסופי )היינו
 בשלב זה(. 

 לשלב הריאיון ב זה, על מנת לעבורבשל ( נקודותעשרים ושמונה) 28לפחות על המציע לצבור 
 האישי.

 למזמין, זה לעיל 24.2.1בסעיף  את ציון הסף האמוריעברו או פחות  בלבד מציעים )שני( 2 -ככל ש
האישי איון ילהעביר לשלב הרהבלעדי,  ו, על פי שיקול דעת)אך לא החובה( תהא שמורה הזכות

, אשר צברו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר לאחר המזמיןחליט יפר עליו במס נוספים מציעים
איון ילשלב הר, ובלבד שסך הכל יעברו זה לעיל 24.2.1בסעיף  האמורהמציעים שעברו את ציון הסף 

  .מציעים לושה()ש 3 -לא יותר מלהלן  24.2.2האישי כאמור בסעיף 

כל מציע  :אחוזים( מסך הניקוד הסופי )היינו העשר) 10%: מתן ניקוד, אשר יהווה איון אישייר .24.2.2
נקודות בשלב  עשר() 10עד יוכל לצבור איון האישי, ישהגיע לשלב הר הכשיריםמקבוצת המציעים 

  .להלן 25.3בסעיף  כאמור, נציגי המזמין מהמציעזה(, בהתאם להתרשמות 

על  ,בסך הכל ( נקודותשלושים וחמש) 35לפחות בשלב ב' על המציע לצבור : מינימאליאיכותי  ציון .24.2.3
 .("המינימאלי האיכותי"הציון ניקוד המחיר )מנת לעבור לשלב 

תהא שמורה  ןלמזמי, איכותי המינימאליציון הה( מציעים בלבד או פחות יעברו את שני) 2 -ככל ש
 מציעים נוספיםניקוד המחיר הבלעדי, להעביר לשלב  ו, על פי שיקול דעת)אך לא החובה( הזכות

, אשר צברו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר לאחר המציעים שעברו את במספר עליו יחליט המזמין
( שלושה) 3 -לא יותר מניקוד המחיר , ובלבד שסך הכל יעברו לשלב איכותי המינימאליציון הה

  .מציעים

, ("הסופיתהמציעים "קבוצת )שעברו את שלב הדירוג האיכותי הצעות המציעים סופי של דירוג  - 'גשלב  .24.3
 על ידי ועדת המכרזים, כמפורט להלן:

כל מציע  :אחוזים( מסך הניקוד הסופי )היינו חמישים) 50%יהווה מתן ניקוד, אשר ניקוד מחיר:  .24.3.1
כך שמציע אשר ההצעה ( נקודות בשלב זה(, חמישים) 50בור עד מקבוצת המציעים הסופית יוכל לצ

הנקודות  50 -הכספית שהוצעה על ידיו תהא הנמוכה ביותר )בתוך מסגרת התקציב הכוללת( יזכה ב
תנוקדנה באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר  האפשריות לפרק זה, ויתר הצעות המחיר המרביות

 : כאמור, על פי הנוסחה הבאה

 ההצעה הכספית הנמוכה ביותר                           

 הנבדקת ההצעה הכספית                                        

 יקבע המזמין לכל מציעלעיל,  24.3.1כאמור בסעיף המחיר לאחר השלמת ניקוד  :ניקוד סופי .24.3.2
 יםהמהווה את חיבור הנקודות שקיבל כל מציע בשלבציון סופי הנכלל בקבוצת המציעים הסופית 

 )מאה( נקודות אפשריות(. 100 עד לתקרה של) ג' -ו ב'

 הצעהכל לפסול )אך לא חייב(  הא רשאיי המזמיןמובהר בזאת במפורש, כי בשלב ניקוד המחיר  .24.3.3
כום מבחינה תקציבית ו/או שהסהבלעדי, הינה בלתי סבירה  ו, לפי שיקול דעתו, אשר לדעתכספית

הנקוב בה אינו מאפשר את ביצוע השירותים באיכות וברמה הנדרשת על פי מסמכי המכרז. הצעה 
 שנפסלה כאמור לא תעבור לשלב הניקוד הסופי.

 X50 
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לנהל משא ומתן עם המציעים שייכללו בקבוצת המציעים  פי שיקול דעתו הבלעדי,-, עלהא רשאיי המזמין .24.4
, הסופיתבקבוצת המציעים  שייכללו בין המציעים( Best & Finalהליך תחרותי נוסף )הסופית, ו/או לערוך 

 להגיש, ובכלל זה לאפשר למציעים שייכללו בקבוצת המציעים הסופית המזמין ידי על קבעישי באופן
 בטופס ידיהם על השננקב להצעה הכספית ביחס תמופחת הצעה כספית, המזמין ורהי עליו במועד, למזמין
 שהוגשה על ידיהם. תהמקוריההצעה הכספית חליף את תואשר , המזמין , בתנאים מיטיבים עםההצעה

ככל שייערך הליך כאמור ומציע יבחר שלא להגיש הצעה כספית מופחתת כאמור, אזי הצעתו תיבדק לפי 
 ידיו. -ההצעה המקורית שהוגשה על

 .כזוכה יוכרז - ביותר הגבוה הציון הסופי  אתאשר יקבל  המציע .24.5

הודעת זכייה או )לפי העניין( דחייה,  המזמין ישלח ,לעיל 24.5כאמור בסעיף  הזוכבחירת המציע ה לאחר .24.6
 .להלן 26.5 -ו 26.3בסעיפים כאמור  לכלל המציעים

 הדירוג האיכותי ביצועאמות מידה לצורך  .25

, לצורך קביעת ניקוד האיכות של כשיריםהבקבוצת המציעים  שייכללוהצעות המציעים  ן שלכותבדיקת אי .25.1
תו, כמפורט במסמכי המכרז, להצע שכל מציע יצרףתתבצע על בסיס המסמכים והנתונים המציעים כאמור, 

  .וכן בהתאם להתרשמות של נציגי המזמין מהמציע הרלבנטי בשלב הריאיון האישי

אשר משקפים אמות מידה ומדדי איכות, לצורך ניקוד האיכות  הקריטריונים,להלן יפורטו  - איכות ניקוד .25.2
 לעיל:  24.2.1של כל מציע כאמור בסעיף 

 ניקוד מרבי אמת המידה נושא

 של המציע כללי ניסיון
 האמורותשנות הניסיון  3 -ל מעברניסיון  שנתבגין כל 
, עד אחת נקודה למציע התוקנ, לעיל 10.2בסעיף 

  .נקודות 5למקסימום של 
5 

 אנשי המפתח

ההתרשמות הכללית מניסיונם ומאיכויותיהם של בגין 
לכל אחד מאנשי  המועמדים שהוצעו על ידי המציע

 דרישות הניסיוןעיל )מעבר לל 6.2בסעיף  כאמור ,המפתח
לעיל, לפי  6.2לגביהם, כפי שפורטו בסעיף  הרלבנטיות

תוקנינה למציע, בהתאם לשיקול דעת ועדת , (הענין
 .נקודות 5המכרזים של המזמין, עד 

5 

 העבודות תיק בדיקת
 המציע ידי על שהוגש

להלן ביחס לתיק אחד מהקריטריונים המפורטים בגין כל 
למציע נקודות, בהתאם לשיקול דעת ועדת  יוקנו העבודות,

של הנקודות הנקוב למקסימום המכרזים של המזמין, עד 
  כאמור:ביחס לכל קריטריון 

 

מחשבה יצירתיות, )רמת הפיתוח והקראטיביות  (א)
 5 (יו"בוכ מקורית

 5  (יו"באיכות התוצרים )צילום, סאונד, עריכה וכ (ב)

, ליהוק, איפור, לוקיישניםההפקה )איכות  (ג)
 5 (יו"בתלבושות וכ

 5 העברת מסריםאופן ו יםתסריטאיכות ה (ד)

מספר הפקות ניסיון ב
בלוקיישנים שונים  במקביל

 ובפרק זמן קצר

או הפרסומות שהופקו על ידי  מהפרומואיםככל שחלק 
הופקו במקביל,  לעיל, 10.2המציע כאמור בסעיף 

)שישה(  6של תקופה רציפה בלוקיישנים שונים ובמשך 
אזי תוקנינה למציע, בהתאם לשיקול לכל היותר, חודשים, 

 נקודות. 10דעת ועדת המכרזים של המזמין, עד 

מציע שהפיק במקביל את מספר הפרומואים או 
הפרסומות הגבוה ביותר יקבל את מלוא הניקוד בגין חלק 

 ויתר המציעים ידורגו ביחס אליו.  זה,

10 

 40 להצעה פועל סמך המסמכים והנתונים שיצור נקודותסה"כ 
 

מובהר בזאת, כי לצורך הערכת הצעתו של המציע וקביעת ניקוד האיכות שלו, המזמין יהא רשאי לפנות 
מציע, לרבות לשירותים שסופקו להם על ידי הבנוגע שונות שאלות  אותםולשאול  לקוחות של המציעל

 בנוגע למידת שביעות רצונם מהשירותים שסופקו להם כאמור.
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 24.2.2כאמור בסעיף שיגיע לשלב הריאיון האישי, לצורך ניקוד האיכות של כל מציע : אישי ראיון ניקוד .25.3
למתן אטיבית יוהקרומידת התאמתו ההפקתית  וממקצועיותו ההתרשמות הכללית מהמציעתיבחן  ,לעיל

במועד יציג  המזמיןטיביים של המציע, אשר יתבססו על תמה שעל סמך רעיונות קריאלרבות השירותים, 
עד ולשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין  בהתאם הכל ,איוןילמציעים שיגיעו לר הריאיון האישי

 .נקודות 10 שללמקסימום 

 והודעות והכשיר השני הזוכהבחירת  .26

כאמור  קבוצת המציעים הסופיתהסופי הגבוה ביותר מבין  הניקודאשר השיג את  המציעחר ייב הכזוכ .26.1
  .EBU -הואשר זהותו אושרה על ידי  ,לעיל 24.5בסעיף 

 ,מתוך קבוצת המציעים הסופית ףנוס מציע ככשיר שנייל, יבחר לע 26.1כאמור בסעיף  הלאחר בחירת הזוכ .26.2
  ה.הגבוה ביותר לאחר הזוכהניקוד הסופי את  אשר השיג

על פי כתובת הדואר , וככשיר שני הכזוכ המזמיןעל ידי  ואשר נבחר יםלמציעימסר בכתב תת זכייה הודע .26.3
זכייה והיא לא תחייב את ההודעת . לא יהא כל תוקף לבהצעתם והכשיר השני הזוכה נוהאלקטרוני שציי

 . לעילכאמור  ר אלקטרונידואאמצעות בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה ב המזמין

נטי בהומצאו על ידי המציע הרלש, טרם המזמיןלמניעת ספק, אין במשלוח הודעת הזכייה כדי לחייב את  .26.4
באמצעות  ההתקשרות כםעל הס םחת שהמזמיןכל המסמכים והאישורים כאמור בהזמנה זו, ובכפוף לכך 

 .גורמיו המוסמכים

, תישלח לכל מציע שלא זכה במכרז הודעה ולכשיר השני לזוכה ת הזכייהוסמוך לאחר משלוח הודע .26.5
נטי( על פי כתובת הדואר האלקטרוני שציין במתאימה על תוצאות המכרז )כולל הודעת פסילה, ככל שרל

 .בטופס ההצעההמציע 

ייחשב כמי שוויתר מראש על כל  יע אשר מגיש הצעה במענה להזמנה זוכל מצכי  ,בזאת במפורש מובהר .26.6
ההתקשרות עם צו מניעה לעיכוב לבית המשפט בקשה למתן הגיש ל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות

 .בקיומו של האירוע, או כל סעד אחר שמשמעותו, בין במישרין ובין בעקיפין, הינה עיכוב הזוכה

 התקשרותה הסכםעל  המזמיןחתימת  .27

מאת מובהר כי חתימת המזמין על הסכם ההתקשרות עם הזוכה מותנית בכך שיתקבל אישור סופי  .27.1
המזמין  ,ככל שלא יתקבל אישור כאמורמובהר כי  האירוע.של לתקצוב  הגורמים הרגולטוריים המוסמכים

 כך.יהא מנוע מלבוא בכל טענה ו/או תביעה בגין  והזוכה ,יהא רשאי לבטל את המכרז

שעליו להמציא למזמין  המסמכיםאת כל  ,( ימים מקבלת הודעת הזכייהשבעה) 7תוך  ימציא למזמיןוכה הז .27.2
 : כמפורט להלן, מכח הסכם ההתקשרות עד ולא יאוחר ממועד החתימה

 ;הערבות מוציא הבנק ידי על חתומה כשהיא )כהגדרתה בהסכם ההתקשרות(, ערבות הביצוע .27.2.1

חתום על כשהוא , ' להסכם ההתקשרות(ההווה חלק מנספח )המ "בדבר קיום הביטוחיםאישור ה" .27.2.2
  הזוכה; ידי מבטחי

 ' להסכם ההתקשרות, כשהוא חתום על ידי עו"ד;דאישור בנוסח שצורף כנספח  .27.2.3

ההתקשרות, כשהוא ממולא וחתום על ידי נותן השירותים,  להסכם שצורף כנספח ו' הטופס .27.2.4
 להסכם ההתקשרות;  9.5.2כאמור בסעיף מאת הבנק, או אישור  מבוטל שיקשל צילום  בצירוף

של נותן  בדבר קיום חובותיו) ההתקשרותלהסכם  ח'כנספח  בנוסח שצורף ,תצהיר בכתב .27.2.5
 (, כשהוא חתום על ידי נותן השירותים.בעניין שמירת זכויות עובדים יםהשירות

של  םלעיל ובכפוף לקבלת אישור 27.2בכפוף לכך שהזוכה ימציא למזמין את כל המסמכים כאמור בסעיף  .27.3
שלים את הפרטים הטעונים השלמה י המזמין לעיל, 27.1כאמור בסעיף  הגורמים הרגולטוריים המוסמכים

 .באמצעות גורמיו המוסמכים חתום עליויו, שנחתם על ידי הזוכה ההתקשרותבהסכם 

, באופן בלתי חוזר, להשלים את כל הפרטים הטעונים השלמה המזמיןיע את בהגשת הצעתו מסמיך המצ
כאמור ולחתום עליו ההתקשרות הא רשאי להשלים את הפרטים בהסכם י המזמיןכאמור. למניעת ספק, 

כאמור, גם בטרם השלים הזוכה את ביצוע התחייבויותיו עד לאותו מועד, כולן או חלקן, וזאת בלי שיהא 
  על ביצוע התחייבויות אלה או הסכמה לאי ביצוען. המזמיןשל  ומצד בכך משום ויתור
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על ההסכם  המזמיןהמוסמכים של  ולמועד חתימת נציגי יתוארך ההתקשרות הסכםעל  החתימהמועד  .27.4
 .לעיל 27.3בסעיף  כאמור

זה יחולו גם ביחס לכשיר השני אם וככל שהמזמין יבחר לשנות את מעמדו לזוכה, כאמור  27הוראות סעיף  .27.5
 לעיל.  18בסעיף 

 זכות עיון .28

לעיל, לעיין  26.5)שלושים( ימים ממועד מסירת ההודעה האמורה בסעיף  30מציע יהא רשאי, תוך כל  .28.1
עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו  יה, בהתכתבויותשל המזמין בפרוטוקול ועדת המכרזים

  -במכרז, ולקבל עותק ממסמכים אלה, למעט  הובהצעת הזוכ ,היועץ המשפטי בוועדה בעמדתלבקשתה, 

כל מסמך אחר, לרבות ההחלטה והמסמכים באו /לעיל ו 28.1כאמור בסעיף  ותחלקים של ההצעב .28.1.1
סוד מידע מוגן, לחשוף  המזמיןאשר העיון בהם עלול לדעת או כל חלק בהם, המצורפים אליה, 

על פי כל שו/או כל מסמך אחר כאמור,  ותמסחרי או סוד מקצועי, או בחלקים אחרים של ההצע
 כאמור.בהם ניתן למנוע עיון דין 

, לרבות בחינת של המזמין ה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזיםבחוות דעת משפטית שנערכ .28.1.2
, או הערכת סיכויים של המזמין חלופות אפשריות שונות לפעולה או להחלטה של ועדת המכרזים

 וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידים.

ככל שניתן בנסיבות העניין,  לעיל, בסמוך 28.1ן כאמור בסעיף ילעי ,אפשר למציע שיבקש זאתי המזמין .28.2
 למועד שבו נתבקש על ידיו לעשות כן, וזאת תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך. 

זוכה הבהגשת הצעתו, ניתנת מטעם המציע הסכמתו, ככל שזו נדרשת, כי במקרה שבו הצעתו תוכרז כהצעה  .28.3
לעיל. במקרה  28.1הא רשאי להציגה בפני המציעים האחרים, כאמור ובכפוף לסעיף י המזמיןבמכרז, 

שהצעתו של המציע כוללת פרטים חסויים, יצוין הדבר במפורש על ידי המציע, תוך סימון הפרטים החסויים 
י הוא זכאי לעיין בהצעות מציע אחר, בחלקים המקבילים לאלה מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כ .כאמור

פי שיקול -בכל מקרה, ההחלטה האם פרט מסוים הינו פרט חסוי תהא עלאשר סומנו כסודיים בהצעתו. 
 דעתו הבלעדי של המזמין.
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 פרק ח': שונות

  שמירת סודיות .29

מאת מכרז. ללא הרשאה בכתב המתחייב לשמור בסוד כל מידע וידיעה שיגיעו אליו אגב ביצוע  מציעה .29.1
 .לקבלה המזמיןעל פי הנחיות לאדם שלא יהיה מוסמך ידיעה כאמור מידע או לא ימסור המציע כל  המזמין

 והתחייבות לשמירה על סודיותלעיל, כל מציע יחתום על הצהרה  29.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .29.2
 זו. להזמנה "ד" נספחכבנוסח המצורף 

  מניעת ניגוד עניינים .30

זו. ככל שיש  להזמנה "הנספח "כבנוסח המצורף העדר ניגוד עניינים,  בדבר הצהרהכל מציע יחתום על  .30.1
 נסיבות שלדעת המציע מעלות חשש לקיומו של ניגוד עניינים, עליו לפרט זאת במסגרת טופס ההצעה.

 ניגוד עניינים. מ הימנעותעניין ל, זו להזמנה "הבנספח "לקיים את התחייבויותיו הקבועות יידרש זוכה ה .30.2

 סמכות שיפוט .31

הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהליך המכרז 
בהתאם להזמנה זו ו/או ממסמכי המכרז, לרבות בקשר לתוקפם, פרשנותם, ביצועם ו/או הפרתם, תהא נתונה 

 , לפי סמכותם העניינית, ולהם בלבד.בירושליםי המשפט לבת

 כללי .32

ו/או  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה
, תחולנה על המציעים בלבד. המציעים לא יהיו זכאים ו/או ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיאתמחור השירותים 

 או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור./לכל השבה ו
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