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 הזמנה להציע הצעות -מסמך א 

 מבוא .1

הוקם מכוח חוק השידור  "(התאגיד)להלן: " תאגיד השידור הישראלי 1.1

 "(. חוק השידור הציבורי)להלן: " 2014-הציבורי הישראלי, התשע"ד

השידור הציבורי והם כוללים בין היתר, קיום  נקבעו בחוקתפקידי התאגיד  1.2

צעים חזותיים, משידורים כשירות לציבור ואספקת סוגי תוכן שונים בא

אתרי התאגיד ממוקמים בדיגיטל. יו וכתובים, בטלוויזיה, ברדקוליים ו

  . באר שבעירושלים, תל אביב, חיפה וב

ם דחופים למען מימוש מטרותיו ותפקידיו התאגיד נזקק לשירותי 1.3

לווינית כהגדרתן במסמך ב' שידור נידת או /וקטנה ניידת שידור באמצעות 

 פחיהם.   המפרט הטכני ולפי הוראות מסמכי המכרז על נס –

כפי  התאגיד מתכבד בזאת להזמין מציעים אשר עומדים בתנאי הסף 1.4

 שיפורטו להגיש הצעות לכל אחד משני סוגי השירותים הבאים: 

   :  שידור קטנה ניידת ם דחופים באמצעות שירותי 1.4.1

 שהנם שידור קטנה  ניידתשירותי זוכה אחד למתן התאגיד יבחר 

 דחופים.   

   לווינית:  שידור   ניידת ם דחופים באמצעות שירותי 1.4.2

שהנם   לוויניתהתאגיד יבחר זוכה אחד למתן שירותי ניידת שידור 

    . דחופים

מובהר כי השירותים נשוא המכרז נוגעים לליבת הפעילות של התאגיד, ונדרשים  1.5

תפקידו. על הספק הזוכה לתן את השירותים באיכות מעולה,  לשם מהות ביצוע

בתנאים דינמיים ובזמניות מיידית מלאה ומוחלטת.   בלוחות זמנים מוקפדים כולל

 תקשרות מכוח המכרז דנן.   תנאי זה הנו יסודי עקרי ומהותי לה

לתאגיד בלבד נתונה זכות הברירה להוסיף, לשנות, להפחית או לבטל  1.6

 שירותים מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.  

עד ומ", "מועד ההזמנה", השירותים"" בכל מסמכי המכרז המונחים: 1.7

 שירותי", "שירותי ניידת", "סוגי ניידות", "ניידת", "השירותים אספקת

"ניידת שידור , קטנה" ניידת"", דחופיםשירותים ", "דחופים ניידת

"ניידת שידור , לווינית" ניידת", קטנה" ניידתשירותי "קטנה", 

 שירותי צוות", "רכיבי הציוד והאבזור" ,לווינית" ניידת"שירותי לווינית", 

המפרט   –יהא משמעם כפי שהוגדרו במסמך ב'    ,  ""שירותים נלווים,  "מקצועי

 . הטכני
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מציע היינו  או לשני הסוגים.    דתילהגיש הצעתו לסוג אחד של שירותי הנימציע יכול   1.8

וכן ניידת קטנה ם דחופים באמצעות לאספקת שירותינפרדת  רשאי להגיש הצעה 

, ככל שיבחר להגיש הצעה לכל תוויניידת לינם דחופים באמצעות  לאספקת שירותי

לפי בחירתו.  הכל  לשניהם אחת מהן, ובלבד שיגיש הצעה נפרדת. הצעות כאמור

, (קטנה או לווינית)כל סוג של ניידת  כל מציע העומד בתנאי הסף שנקבעו ל  -נו  יידה

 לגביו הוא עומד בתנאי הסף.  ניידתאותו סוג רשאי להגיש את הצעתו ל

מגיש אינו ידת כלפיו הוא ישירותי נוג ף של סיעמוד בתנאי הס אין הכרח שהמציע 1.9

 .את הצעתו

יהא רשאי להחליט שהוא מגיש מציע שעומד בתנאי הסף של שני סוגי הניידת  1.10

הצעתו רק לסוג אחד של שירותי ניידת. ואולם כל עוד הוא יבקש להגיש הצעתו 

ההצעה בטפסים  לשני סוגי הניידות, יהא עליו למלא ולהשלים באופן נפרד את

 שנדרשים לכל אחד מסוגי הניידת )היינו להשלים. 

 ההתקשרותליים ותקופת תנאים כל .2

הזוכה יספק לתאגיד את השירותים באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה  2.1

 של התאגיד. 

 , היקףתמהיל, הנה התקשרות מסגרת לאספקת השירותים. ההתקשרות  2.2

ורכי התאגיד, ועל פי לעת על פי צייקבעו מעת השירותים  מאפיינימועדי ו

תים" אשר תשלח אל המציע במסגרת "הזמנת שירו שיקול דעתו הבלעדי

  הזוכה. 

 ההתקשרות הנה ללא התחייבות להזמנת כמויות או היקפים כלשהם.  2.3

את היקפי השירותים בכל עת התאגיד יהא זכאי לצמצם או להרחיב  2.4

לנמק או  ד יהא מחויבמבלי שהתאגי, לפי שיקול דעתו הבלעדיותמהילם 

 .כךלבסס את החלטתו ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר ל

השירותים יסופקו במועדים כפי שידרשו על ידי התאגיד בהזמנת  2.5

(, ימי המנוחה וחגיםשבת כולל, לרבות  –בכל ימי השבוע )א השירותים, 

כל אחד מימי בכפי שיידרש על ידי התאגיד,  ממההיאחת משעות בכל 

 יום הכיפורים. כולל בימי שבתון ובהשנה, 

שיספק לתאגיד  מתקניםבו בבעלי מקצוע, בציוד הזוכה לא ייעשה שימוש 2.6

אם קיבל לכך אלא גורמים אחרים, עבור בהשירותים לתאגיד, במועדי 

 אישור נציג התאגיד מראש ובכתב.

תאגיד יהיה ה. השירותים במתן בלעדיות זוכהל מקנה אינה במכרז הזכייה 2.7

ם או חלקם באמצעות כל גורם אחר, לרבות בל את השירותים כולרשאי לק

, וזאת מבלי שהזוכה או שלא הגיש הצעות למכרז גורם שאינו הזוכה במכרז

יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג בקשר לכך וכן יהא רשאי 

צפויה, בחור מספר מציעים מתאימים ולפצל ביניהם את ההתקשרות הל
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הכל לפי שיקול דעתו חת ההצעות, רק בחלק מסוים של או/או לבחור 

 .הבלעדי של התאגיד

מובהר, כי במקרה שבו הזוכה במכרז ספק גם עבור אחרים, ליתן עדיפות  2.8

וזאת בכל ההיבטים. למשל: על הזוכה להיות  לתאגיד במתן השירותים

זמין בעבור התאגיד תחילה, לתעדף את התאגיד בכוח האדם המיומן 

ותר, להטמיע בתאגיד עדכונים טכנולוגיים ועוד. מבלי לגרוע והמנוסה י

כי יצריכו   מהאמור, בכל מקרה של התקיימות אירועים שמעצם טיבם סביר

חדשותיים, אירועים מתפרצים,  סיקור תקשורתי, ובכלל זה אירועים

על הזוכה במכרז  -אירועים ציבוריים, אירועים בעלי השפעה וכיוצא באלה 

תחילה את הצורך של התאגיד בשירותים ולהימנע ממצב שבו לדאוג ולוודא  

עיף זה לא יהא בידו לספק לתאגיד את השירותים בעבור אירועים אלה. ס

 הנו מהותי ועקרי בהתקשרות.     

את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים  לתאגיד יספק זוכהע המציה 2.9

ופן מעולה אחרים אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד, וזאת בא

 ולשביעות רצונו המלאה של התאגיד. 

יהיו מיומנים ובעלי הצוות המקצועי,   כל בעלי המקצוע שיספקו את שירותי 2.10

י מהתאגיד יהיה רשאי לדרוש החלפת . ניסיון מוכח  לביצוע השירותים

לפי שיקול דעתו הבלעדי, ועל מטעם הזוכה שיספק לתאגיד את השירותים, 

 . נוסה כנדרש לעילומו כח אדם מיומן ומוכה יהיה להעמיד במקזה

ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה תקופת  2.11

חודשים )להלן:  12של התאגיד על החוזה המצורף, ותהיה לתקופה של 

 ."(ת הראשונהתקופת ההתקשרו"

לתאגיד תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה   2.12

חודשים נוספים, או חלק מהם, וזאת מתום  48בתקופות נוספות של עד 

ם או בתנאים המיטיבים עם תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאי

סה"כ תקופת ההתקשרות היינו .  (תקופות ההארכה"התאגיד )להלן: "

 )שישים( 60ות הראשונה ותקופות ההארכה לא תעלה על תקופת ההתקשר

 חודשים סה"כ.

היא, לבטל את ול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהתאגיד יהא רשאי, על פי שיק 2.13

ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי ההסכם, כולה או חלקה, לפני 

מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך 

, וזאת בנוסף ימים 30ת ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת של איזו מתקופו

מפורטים תאם לשאר התנאים הלבטל את ההסכם בה על זכותו של התאגיד

 .ו/או לפי כל דין בהסכם

ביטול ההסכם ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה  2.14

לספק לא תהיינה כל טענה נוספות, הנה זכות בלעדית המוקנית לתאגיד ו

 כך.  בשל
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 לוח זמנים למכרז .3

 לוחות הזמנים: להלן 3.1

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 

בצהריים,  12:00בשעה  9.12.20רביעי יום 

 elete@kan.org.ilay לכתובת מייל: 

 להגשת הצעות ןמועד אחרו

 בצהריים,   12:00בשעה    20.12.20ראשון יום 

לתיבת המכרזים של התאגיד ברחוב כנפי 

 בירושלים  23נשרים 

 

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

 אחרים המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.

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

ודעה שתפורסם באתר האינטרנט של , בהבכל עת המועדים המנויים לעיל

ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה  (www.kan.org.ilהתאגיד )

 בקשר לכך. 

ד, לפני לעת באתר האינטרנט של התאגי באחריות המציעים להתעדכן מעת 3.4

המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים 

ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת 

 המכרז. 

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

מודעה ו/או  ז, ולא תהא להם כל טענה בגיןתשובות הבהרה ועדכונים למכר

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  4.1

לידי הגב' איילת אלינסון, רכזת ועדת  ayelete@kan.org.il  אלקטרוני:

 מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון. לעיל. 3.1 עד למועד הקבוע בסעיףהמכרזים, 

, הניתן לעריכה Wordבאמצעות קובץ ובקשות הפונים מתבקשים להגיש שאלות  4.2

 מט שלהלן:בשפה העברית בלבד, בפור

 

 פירוט השאלה 
מספר  

 הסעיף  
 מתייחסת אליו ךסמהמ

 השאלה

שם  

 המציע 
מספר 

 עמוד

mailto:ayelete@kan.org.il
http://www.kan.org.il/
mailto:ayelete@kan.org.il
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מספר )מספר המסמך, שם המסמך, 

 ושם הצרופה למסמך(הצרופה למסמך 

במסמכי  

 המכרז 

  

 המחשה:

חוברת ההצעה. טופס מס'  –מסמך ג' 

אימות חתימה ואישור בעלי זכויות  - 1

 חתימה בשם המציע

  

     

 

לצרף  21/2020מכרז   -שאלות הבהרה  (: "הנושא  בשורת)  לציין  יש  ל"בדוא  בפנייה 4.3

וכן, יש לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך את קובץ השאלות 

  .)דוא"ל( אלקטרוניקבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר 

ראויות להתניה או על כל מסמכיו ונספחיו מציע הסבור, כי דרישות המכרז  4.4

הליך ההבהרות לות את השגותיו או הערותיו רק במסגרת להסתייגות, רשאי להע

 דנן.

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו  4.5

 יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.הבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה 

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון  4.6

ו מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, כלשה

הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד יפורסם מסמך 

(www.kan.org.il ) והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא

ת ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה תשובו-חתום על

ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי 

 נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

פרסום תשובות הבהרה ועדכונים באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר  4.7

למכרז זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז 

נט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך שפורסמו באתר האינטר

 למועד האחרון להגשת הצעות.

פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את -יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל 4.8

, או בכל דרך האמור לעיללוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי 

 אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

 

 

 ידת קטנה ינשירותים דחופים באמצעות לאספקת  סףהתנאי  .5

 דרישות המפורטות להלן:ה בכל רשאי להגיש הצעות מציע העומד
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וככל  הרשום בישראל כדין)חברה, שותפות וכיו"ב( המציע הינו תאגיד  5.1

 שהמציע אינו תאגיד הנו עוסק מורשה כדין.

מסמכים ואת ה 1לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף טופס מספר 

 הנקובים בו. 

בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק מקיים את כל התנאים והמציע  5.2

 .  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ואת  2לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס מספר 

 המסמכים הנקובים בו. 

למסמך א 1אחת לפחות, כהגדרתה בסעיף קטנה ניידת ברשותו מציע אשר  5.3

 הטכני.  המפרט - ב'

מרכיבי הציוד והאבזור  75%של לפחות או חוכר שהנו בעלים  –" ברשותו"

א או שיש לו זכות שימוש בלתי 1סעיפים א' עד י' לסעיף  -שבנידת הקטנה 

תפעל את מוגבלת במרכיבי הציוד והאבזור האמורים: באופן שיהא רשאי ל

ך שלוש שנים הניידת הקטנה, בכל עת, במהלך כל שעות היממה, במש

      לפחות, מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  

 . 5מספר  לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס

 24 קטנה, במהלךבצילום ושידור וידאו באמצעות נידת , המציע בעל ניסיון 5.4

קדמו למועד האחרון להגשת )עשרים וארבעה( חודשים האחרונים אשר 

 :חותלפ של , ההצעות למכרז

 אשר צולמו תחת כיפת השמיים.אירועים ני ש 5.4.1

 שני אירועים אשר צולמו באולם מקורה. 5.4.2

 אירועים ששודרו בטלוויזיה בזמן אמת.  –" אירועים"

 .5פר לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מס

₪ בכל אחת   250,000 לפחותשנתי של היקף מחזור כספי המציע בעל  5.5

  .2019, 2018, 2017מהשנים 

וכן לצרף את  5ר לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספ

 . 7טופס מספר 

  לוויניתניידת לאספקת שירותים דחופים באמצעות  סףהתנאי  .6

 הדרישות המפורטות להלן: בכל רשאי להגיש הצעות מציע העומד

וככל  הרשום בישראל כדין)חברה, שותפות וכיו"ב( המציע הינו תאגיד  6.1

 שהמציע אינו תאגיד הנו עוסק מורשה כדין.

ואת המסמכים  1לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף טופס מספר 

 הנקובים בו. 
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בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק מקיים את כל התנאים והמציע  6.2

 .  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ואת  2פס מספר לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טו

 המסמכים הנקובים בו. 

למסמך א  2אחת לפחות, כהגדרתה בסעיף לווינית  ניידת ברשותו מציע אשר   6.3

 המפרט הטכני.  -ב' 

מרכיבי הציוד והאבזור  75%של לפחות או חוכר שהנו בעלים  –" ברשותו"

א או שיש לו זכות שימוש בלתי 2סעיפים א' עד ו' לסעיף    -שבנידת הלווינית  

רשאי לתפעל את באופן שיהא ת במרכיבי הציוד והאבזור האמורים: מוגבל

הניידת הלווינית, בכל עת, במהלך כל שעות היממה, במשך שלוש שנים 

 לפחות, מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.       

 .6 לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר

 24ות נידת לווינית, במהלך המציע בעל ניסיון, בשידור וידאו באמצע 6.4

בעה( חודשים האחרונים אשר קדמו למועד האחרון להגשת )עשרים ואר

 ההצעות למכרז של  לפחות ארבעה אירועים. 

 אירועים ששודרו בטלוויזיה בזמן אמת.  –" אירועים"

 .6 רלצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספ

₪ בכל אחת   250,000 לפחותשל שנתי היקף מחזור כספי המציע בעל  6.5

  .2019, 2018, 2017מהשנים 

וכן לצרף את  6לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

 .  7טופס מספר 

 הבהרות -תנאי סף  .7

אחרת במסמכי המכרז, הרי שלצורך במפורש מובהר בזאת כי אלא אם כן נקבע 

ף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון עמידה בתנאי הסף על המציע  לעמוד בתנאי הס

גוף אשר בוצע לגביו אך למעט ציע עצמו ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המ

עם הגוף המציע טרם המועד האחרון להגשת הצעות או הליך רכש אחר מיזוג 

  למכרז.

  שיש לצרף להצעהמסמכים  .8

חוברת ההצעה  – חתום כדין על ידי המציע. למסמך ג'חוברת ההצעה  -מסמך ג' 

יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים, המידע כשהם תקפים, נכונים ומאומתים 

, בהתאם לסל שירותי הניידת אשר בגינו מוגשת ההצעה למועד הגשת ההצעה

     כדלקמן: 

 זה יש לצרף: רשה החתימה. לטופסהמציע זהותו ומו - 1טופס מספר  8.1

 :אם המציע הוא תאגיד
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 ני מרשות התאגידים.דפיס פרטי תאגיד עדכת 8.1.1

 החלטת המציע בדבר מורשה החתימה מטעמו. 8.1.2

 שינוי שם מציע ככל שנעשה.  8.1.3

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. לטופס זה יש  – 2טופס מספר  8.2

 לצרף:

חשבון או מיועץ מס, או -מפקיד מורשה, מרואהבתוקף אישור  8.2.1

העתק ממנו המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות 

ות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או והרשומ

 שהוא פטור מלנהלם.

חשבון או מיועץ מס, או -המפקיד מורשה, מרואבתוקף אישור  8.2.2

העתק ממנו המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומה על 

הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 חוק מס ערך מוסף.

 ה". או תעודת "עוסק מורש/אישור "עוסק מורשה" ו 8.2.3

 תצהיר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז.   – 3טופס מספר  8.3

 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויותר.  – 4טופס מספר  8.4

לאספקת שירותים דחופים באמצעות ניידת שידור למציע המגיש הצעתו  8.5

 .ועייםתצהיר המציע לעמידתו בתנאי הסף המקצ – 5טופס מספר : קטנה

לאספקת שירותים דחופים באמצעות ניידת שידור למציע המגיש הצעתו  8.6

 .המציע לעמידתו בתנאי הסף המקצועיים תצהיר - 6 טופס מספר: לווינית

הבהרה: על מציע למלא ולהגיש את הטופס הרלוונטי לסוג שירותי הניידת בגינו 

הניידות )קטנה הוא מגיש הצעתו למכרז. מציע אשר מגיש את הצעתו לשני סוגי 

. מציע שמגיש 6טופס מספר  גם את  ו  5ולווינית( צריך למלא ולהגיש את טופס מספר  

לאחד מסוגי הניידות, )קטנה או לווינית( צריך להגיש רק את  הטופס  הצעתו רק

 הרלוונטי לאותו סוג בלבד. 

 אישור רואה חשבון. – 7טופס מספר  8.7

שה, ע הוא בשליטת איאם עסקו של המציאישור על עסק בשליטת אשה:  8.8

רשאי , 1992 –התשנ"ב ב לחוק חובת המכרזים, 2כמשמעות הדבר בסעיף 

המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, ובהתאם 

לתנאים המפורטים שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, 

ז, כתנאי הגשת ההצעה למכריש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת 

 היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.לקבלת 

ידי המציע בתחתית כל עמוד -עלם  חתוהזמנה להציע הצעות דנן    –מסמך א'   8.9

 בראשי תיבות. 
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ידי המציע בתחתית כל עמוד בראשי -חתום עלהמפרט הטכני:  –מסמך ב'  8.10

 תיבות. 

 טנה.באמצעות ניידת קלשירותים דחופים  הצעת המחיר –מסמך ד'  8.11

 .הצעת המחיר לשירותים דחופים באמצעות ניידת לווינית –מסמך ה'  8.12

הסכם וכל נספחי ההסכם. חתומים על ידי המציע בראשי תיבות  –' ומסמך  8.13

בתחתית כל עמוד )לרבות הנספחים(, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך 

"ד במקום בעמוד האחרון של ההסכם, והחתימה תהיה מאושרת בידי עו

 .לכך בהסכם המיועד

מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון כל  8.14

חתום  ידי התאגיד, ויפורסם באתר התאגיד-לגבי המכרז שיוצא בכתב על

 על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

 הגשת ההצעה .9

המכרזים שבמשרדי התאגיד במסירה ידנית בלבד, לתיבת את ההצעות יש להגיש  9.1

, ירושלים. ניתן להגיש הצעות לא יאוחר 3, קומה 23כנפי נשרים  וברושלים: רחבי

לעיל   3.1מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  

בצהריים!! התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת   12:00עד השעה  

 י שיקול דעתו הבלעדי. הנקובים במכרז זה, הכל לפ המכרזים עד לתאריך ולשעה

והאישורים את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים  יגישו המציעים 9.2

"מכרז במעטפה סגורה, על גביה ייכתב המלל הבא:  הדרושים הנלווים אליה

21/2020."  

  מקור – עותק אחד מודפסב 9.2.1

  קי און דיסק גבי-על סרוק נוסף עותקב 9.2.2

דיה ותוכן ההצעה על גבי המ  בין תוכן ההצעה המודפסתנדרשת זהות   9.2.3

הדיגיטלית. במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה 

 המודפסת. 

 יום (90תשעים )למשך ומחייבות את המציע הצעות המציעים תהיינה תקפות  9.3

התאגיד יהיה או עד לבחירת זוכה לפי המוקדם.    מהמועד האחרון להגשת ההצעות

ההצעות בהתאם לשיקול דעתו  רשאי לדרוש בהודעה בכתב להאריך את תוקף

ן, עד למועד הנקוב בהודעה, התאגיד יהיה רשאי הבלעדי. מציע שלא יעשה כ

 . לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז

 .או בדואר בפקס, להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני איןבשום מקרה  9.4

 מסמכי כלל את וקרא עיין כיהצהרה ואישור הגשת הצעה מטעם המציע מהווה  9.5

, בהם הכלולים התנאים וכלל הפירוט את הבין, ונספחיו ההסכם לרבות, זהמכר

כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר , הסכמתו לכל תנאי המכרז נתן

זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס  
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 לתנאיו.והקשור למכרז לנוסח המכרז ותנאיו, או כי לא היה מודע לפרט כלשהו 

   האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף על הצהרות המציע כאמור בטפסי ההצעה. 

 שבידיו והנתונים התאגיד והערכת ידיעת מיטב לפי ניתן, במכרז שנמסר מידע כל 9.6

ובאופן עצמאי  מקצוע-, בעיני בעלעל המציע לבדוק בעצמו. המכרז פרסום במועד

, וכן כל נתון ופרט שירותיםאת מאפייני הבהם  המידע הכלולאת מסמכי המכרז, 

עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, טכני, מסחרי, מקצועי,  משפטי, כלכלי,  

פי מסמכי -יע עלולכלל התחייבויותיו של המצ לביצוע השירותיםלהליך המכרז, 

 המכרז.

קשור אי ידיעת תנאי כלשהו האו  כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז 9.7

 ידי המציע.-מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על בביצוע השירותים

הנובעות אן  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות   9.8

תחולנה על ערבות הביצוע על ידי הזוכה,  ו/או מהמצאתמהכנת ההצעה והגשתה, 

לכל השבה או פיצוי בגין  המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים

 הוצאותיהם כאמור.

ידי מציע אחד ובשמו -אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 9.9

המגישים בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים  

גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד בנוסף,  הצעות למכרז זה.  

ו לפגוע בתחרות בין אנפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים  מזהה מהם מספר

שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי 

שאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים הא ריהצעות נפרדות למכרז זה. התאגיד  

תם ברה קשורה, כהגדרחברה מסונפת או ח, חברת בת, ביניהם קשר של בעל עניין

 . 1968 -בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 התמורההצעת המחיר ו .10

ובתמהיל התאגיד יזמין בכתב מאת המציע הזוכה את השירותים בהיקף  10.1

 .יקבע התאגידכפי ש

, ובלבד שהשירותים בגין ביצוע השירותים בפועליהיה רק  תשלום התמורה    10.2

 . לשביעות רצונו המלאה של התאגידבוצעו 

לשירותים דחופים באמצעות נידת  הצעת המחיר –הוראות מסמך ד'  כל  10.3

הצעת המחיר לשירותים דחופים באמצעות נידת  –קטנה, מסמך ה' 

 .   יחולו על תשלום התמורה ההסכם ויתר מסמכי המכרז -לווינית, מסמך ו' 

מציע המגיש הצעתו לאספקת שירותים דחופים באמצעות ניידת קטנה  10.4

 ימלא את מסמך ד'. 

 לווינית מציע המגיש הצעתו לאספקת שירותים דחופים באמצעות ניידת 10.5
 . ה' ימלא את מסמך
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 לאספקת שירותים דחופים באמצעות ניידת קטנהגם מציע המגיש הצעתו  10.6

, ימלא את מסמך לוויניתלאספקת שירותים דחופים באמצעות ניידת  וגם

 ד' וגם ימלא את מסמך ה'.  

)מסמך ד' ו/או מסמך ה' לפי סוג   המחירהצעת  - במסמךעל המציע לפרט  10.7

 את התעריף המבוקש על ידו בכל אחד מרכיבי הצעת המחירהניידת( , 

 הרלוונטי להצעתו. 

  . יתווספו תשלומי מע"מ כדיןהתעריפים על  10.8

ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה למען הסר ספק יובהר שלא  10.9

  בהצעת המחיר.  הנקובה

, מלא ומעולה של כל התחייבויות וע מושלםכלול ביצתהצעת המחיר  10.10

והפעולות הנדרשות למתן השירותים באופן מעולה לשביעות רצונו המלא 

 של התאגיד. 

תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס שלושים, מיום אישור החשבונית על  10.11

 י התאגיד בסוף כל חודש.  יד

יף על באים להוס הצעת המחיר –, ובמסמך ה' כל התנאים שבמסמך ד' 10.12

 ייבויות הספק.התח

רשאי שלא לקבל כל הצעה, אשר המחיר הכלול בה נמוך או התאגיד יהא  10.13

של התאגיד הערכה גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר, שנקבע ב

שנעשה, ו/או מהערכה התקציבית, ככל  התאגיד,מדן פנימי של ואו/או ב

 ו/או קודמות, פקים בהתקשרויות תאגיד על ידי סמהמחיר שהוצע לו/או 

 ו/אומהמחירים האחרים שהוצעו במסגרת ההצעות האחרות למכרז, 

כמחיר הוגן וסביר עבור טובין או שירותים מן תאגיד מהמחיר שנראה ל

 ישור התקציבי. או מהמחיר שמשקף את ההערכה ו/או האו/ הסוג שהוצע

 כללי –בדיקת ההצעות  .11

את כל בכל שלב,  ות,התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, בעת בחינת הצע 11.1

המרכיבים והנתונים שבמסמכי המכרז על נספחיו, את כל המסמכים והנתונים 

מכל שהומצאו על ידי המציע, כל מידע רלוונטי שיהיה בידי התאגיד לגבי המציע 

עם המציע ו/או עם צדדים  –וכן את ממצאי בדיקותיו של התאגיד מקור שהוא 

 שלישיים ביחס למציע ולהצעה.

צעה בלתי סבירה לרבות בשל מחירה. כמו כן, התאגיד לפסול הרשאי  התאגיד 11.2

רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התאמתה לתנאי המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת 

 ההצעות למכרז.

התאגיד יהא רשאי אך לא חייב לקיים סיור בחצרי המציע בכל שלב שהוא לצורך  11.3

 י לבחינה כאמור. יקול דעתו ראובחינת הציוד, ו/או המתקנים ו/או כל עניין שלפי ש
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באופן נפרד לכל אחד מסוגי הניידות, לפי עשו וייקבעו ייהצעות הובחינת ניקוד  11.4
 המפורט להלן. 

לאספקת שירותים  לבחירת ההצעה הזוכהבדיקת וניקוד ההצעות  .12

 באמצעות ניידת שידור קטנה: דחופים 

 : בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף -שלב א' .א

  ת בתנאי הסף. באם ההצעה עומדבשלב זה ייבדק 

 כמו כן, ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.

יובהר, כי אי צירוף המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול 

דעתו של התאגיד, וכי התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבקש השלמת 

כאמור,  עמדו בתנאי הסףרק הצעות אשר יאך ו. מסמכים או לפנות בהבהרה

 . יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות

  ניקוד הצעת המחיר: -' בשלב  .ב

 כמפורט להלן:  מחירהניקוד יחושב  (1

  -על גבי מסמך ד'   יגיש הצעות מחירמציע המגיש הצעתו לניידת קטנה, 

 לאספקת שירותים דחופים באמצעות נידת קטנה. מחיר הצעת 

 מחיר בעבור ניידת קטנה:עת הלהצ םבמסמך ד', שני רכיבי (2

 . 80%משקל הרכיב  -: ניידת קטנה שירותים דחופים 1רכיב 

   . 20%משקל הרכיב  –: סוג, תמהיל והיקף  שירותי צוות מקצועי 2רכיב 

ר לכל אחד משני כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שיציע הצעת מחי (3

מסמך ר הרכיבים הנ"ל, בשתי הטבלאות המפורטות בטופס הצעת המחי

 .  ד'

הצעת  –כפי שזה נקוב במסמך ד' ו ורט לעילפכמ קבע משקלרכיב נלכל  (4

לכל שניתן יהיה להשיג משקל זה יהווה את הציון המקסימלי המחיר. 

 רכיב. 

ההצעה הזולה ביותר ביחס לכל רכיב תקבל את הציון המקסימאלי של  (5

 אותו רכיב, ויתר ההצעות תקבלנה ציון יחסי. 

ניקוד את ה (סכום, התאגיד יחבר )יהצעת המחירד ניקולשם חישוב  (6

 .רכיביםשיתקבל בגין כל אחד מה

 עשה ביחס לכל אחד מן הרכיבים:ישיניקוד המחיר  להלן חישוב (7

 :  80%משקל הרכיב  -קטנה שירותים דחופים  : ניידת1רכיב  (8
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 80=  זהרכיב קבל את מלוא הניקוד לתביותר נמוכה ההצעת המחיר 

 פי הנוסחה שלהלן: ה לינוקדו ביחס אלית המחיר יתר הצעו. נקודות

A 

80  X           __________ 

B 

 

A  = " שירותים דחופים הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה בעבור

 ". באמצעות ניידת שידור קטנה

B  =  .הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים 

 הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.  =  80

 :   20%משקל הרכיב  –: סוג, תמהיל והיקף  שירותי צוות מקצועי 2 יברכ (9

בעלי המקצועות שהינה תשעת  הכוללת  של המציע לכלהצעת המחיר 

יתר נקודות.   20=    זהרכיב  קבל את מלוא הניקוד לת  הנמוכה ביותרההצעה 

 פי הנוסחה שלהלן: ה להצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי

A 

20  X           __________ 

B 

 

A  =  סה"כ סיכום כל "בעבור הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה

 ". הצעות המחיר, לכל תשעת בעלי המקצוע

B  =  .הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים 

 הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.  =  20

 : וקביעת ההצעה הזוכה חישוב ציון המחיר הסופי –ג' ואחרון שלב  .ג

ניקוד הצעת המחיר הסופי יהיה = סכימת הניקוד שניתנו ביחס לכל ציון 

 אחד משני הרכיבים לעיל. 

 "(סופיהצעת המחיר הניקוד "ציון )להלן:  

יא הלאספקת שירותים דחופים באמצעות נידת שידור קטנה, יבחר תשההצעה 

אלא אם , גבוה ביותרההצעה שתקבל את ציון ניקוד הצעת המחיר הסופי  ה

המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג  מצא ועדתת

 .מכלל זה
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בדיקת ההצעות אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה לאספקת  .13

  לווינית: באמצעות ניידת שידור דחופים שירותים 

 : בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף -שלב א' .א

  בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף. 

 לב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.ייבדק בשכמו כן, 

ם כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול יובהר, כי אי צירוף המסמכי

דעתו של התאגיד, וכי התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבקש השלמת 

אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור, . מסמכים או לפנות בהבהרה

 . של בחינת ההצעותיעברו לשלב הבא 

  ניקוד הצעת המחיר: -' בשלב  .ב

 כמפורט להלן:  מחירהניקוד יחושב  (1

  -'  ה, יגיש הצעות מחיר על גבי מסמך לווינית מציע המגיש הצעתו לניידת (2

  לווינית. הצעת מחיר לאספקת שירותים דחופים באמצעות נידת 

ם ותישירלווינית יידת במסמך ה' יש למלא את הצעת המחיר בעבור נ (3

 . 100%משקל . דחופים

שירותים ה בגין:  "מחיר ההצעה יהיה המחיר שינקוב המציע בטבל (4

 " דחופים באמצעות ניידת שידור לווינית

בור משקל הניקוד בע  תקבל את מלאנמוכה ביותר,  שתהיה ה  הצעת המחיר, (5

   נקודות.  100 –בנידת לווינית  הצעת המחיר

יחושב ברכיב זה עות המחיר ל אחת ואחת משאר הצשיקבע לכ הניקוד (6

 לפי הנוסחה שלהלן: הזולה ביותר באופן יחסי להצעת המחיר 

A 

100  X           __________ 

B 

 

A  =  הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה בעבור ניידת לווינית מבין

 ההצעות של כלל המציעים.

B  =  .הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים 

 המחיר שניתן להשיג.  מלי של מרכיבהניקוד המקסי =  100

 : וקביעת ההצעה הזוכה המחיר הסופיניקוד חישוב  –ג' ואחרון שלב  .ג
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  ן כמפורט לעיל. ניקוד הצעת המחיר הסופי יהיה = הניקוד שניתציון 

 "(סופיניקוד הצעת המחיר ה"ציון )להלן:  

ת, לווינישידור לאספקת שירותים דחופים באמצעות נידת יבחר תשההצעה 

אלא , גבוה ביותריא ההצעה שתקבל את ציון ניקוד הצעת המחיר הסופי  הה

אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה 

 .לחרוג מכלל זה

 הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו .14

לכל סוג של שירותי ניידות: זוכה אחד  זוכה אחדכאמור תבחר וועדת המכרזים  14.1

זוכה אחד לאספקת שירותים ים דחופים באמצעות ניידת קטנה. לאספקת שירות

 .לוויניתדחופים באמצעות ניידת 

אין מניעה כי אותו הגורם ייבחר כזוכה בשני סוגי שירותי הניידות ואפשר כי יהיה  14.2

 . שוניםמדובר בשני גורמים 

ד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות על אף האמור לעיל, התאגי 14.3

ביותר, לרבות בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי ו/או הטובה הנמוכה ההצעה 

המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי למציע 

ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב 

י שיקול לפ  הכלכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא המזמין לנכון  ו/או מהתאגיד,  

 דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.

בכתב )דוא"ל באמצעות הודעה  ידיו כזוכה במכרז  -מציע שהוכרז עלודיע להתאגיד י 14.4

או דואר רשום(, וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת 

 הודעות.

של מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות, וללא התחייבות  14.5

יקול התאגיד להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם, אלא בהתאם לש

דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים, ההיקף ומאפייני כל הזמנה של 

 ותים בפועל.   השירותים. התמורה תשלום לזוכה לפי ביצוע הזמנה וקבלת השיר

שלא זכו  ם חלופיים אוייבחרו כזוכיציעים, אשר יתן הודעה ליתר המהתאגיד י 14.6

 .במכרז

 בחירת זוכה חלופי  .15

במכרז, בכל אחד מסוגי התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לבחור זוכה חלופי  15.1

אחד או יותר, שיהיה המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה הניידות,  

במקום השני, ובמקום השלישי   הסופי    משוקללהיון  לפי הצ  ר הדירוגלפי סדבמכרז  

 . "(זוכה חילופי" וכן הלאה )להלן: ביעיוהר

אך לא חייב להתקשר עם הזוכה החלופי לצורך אספקת יהא רשאי  התאגיד 15.2

 בהתרחש אחד מן המקרים הבאים: השירותים
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מכל סיבה  לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד 15.2.1

 שהיא;

פר את ההסכם ו/או לא יעמוד בהתחייבות כלשהי יזוכה ה 15.2.2

ימים מיום שנמסרה  10תיו ולא תיקן את ההפרה בתוך מהתחייבויו

 דעה על ההפרה.לו הו

 פר את הוראות היסודיות שבהסכם.  זוכה יה 15.2.3

 פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד. זוכה ה 15.2.4

יעמדו בסטנדרטים של התאגיד   לאזוכה  השירותים שיסופקו על ידי ה 15.2.5

   ולא יבוצעו לשביעות רצונו המלאה בשל כל סיבה שהיא.

אירועים המזכים את התאגיד  5הופעלו במהלך חודש רציף מעל  15.2.6

 . הזוכהמבקבלת פיצויים מוסכמים 

בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי זוכה  הוגשה כנגד ה 15.2.7

וי מפרק או מפרק זמני לפי העניין כונס נכסים זמני או קבוע ו/או למינ

ם ממועד יו 30והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

 הגשתה.

או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או   זוכההוצא צו פירוק נגד ה 15.2.8

הוצא נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס 

מני או נאמן לפי נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק ז

 יום ממועד הגשתם.  30העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך 

, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי זוכהול על רכוש העיק  הוטל 15.2.9

לגבי הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע 

 30השירותים )כולם או חלקם(, והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 

 ועד נקיטתם. ימים ממ

או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע הזוכה  15.2.10

 לילית.עבירה פ

ככל שלתאגיד לא יהא אישור תקציבי להתקשרות מכל סיבה שהיא,  15.2.11

ו/או שמבחינת תיעדופי ו/או שיקולים תקציביים התאגיד יסבור לפי 

 שיקול דעתו הבלעדי כי ההתקשרות אינה כדאית.   

חשות אחד מן האירועים המפורטים הנה של התאגיד ולפי שיקול ההחלטה על התר 15.3

 דעתו הבלעדי בלבד. 

התקשר עם הזוכה החלופי )השני, השלישי, עדת המכרזים רשאית לו 15.4

גם לאחר בקשר לכל סוג של נידת )קטנה או לווינית(  הרביעי וכן הלאה(

, נתן לכך את הסכמתו זוכה החלופי ובלבד שהתום מועד פקיעת הצעתם, 

ואולם כל עוד הצעת הזוכה החלופי בתוקפה הוא יהיה מחויב להסכים 

  להתקשרות.
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התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי כאמור, הזוכה החלופי מחויב רך לצו 15.5

לעמוד כתנאי מקדים להתקשרות עמו, בכל ההוראות החלות על בעל 

   ההצעה הזוכה ובכלל זה חובת הנפקת ערבות ביצוע. 

כך ואין הזוכה להתקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי, אינה טעונה הסכמת   15.6

אין זוכה ודם להתקשרות כאמור. ליעון קזכות טלו התאגיד מחויב ליתן 

ולא תהיינה כל טענה, תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם זוכה 

 חלופי.  

 תוקף ההצעה .16

ההצעות למכרז, אף ממועד הגשת ימים  90ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  16.1

אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה שהזוכה 

כלשהו מתנאי המכרז, או הציג מצג מטעה, או יפר את לא יעמוד בתנאי 

זכיית הזוכה במכרז  בוההסכם שיחתם עם התאגיד, או בכל מקרה אחר ש

וכה אל תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הז

, אך לא חייב, ובלי בכל עת רשאייהיה  התאגיד, הפועל, מכל סיבה שהיא

ימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו לגרוע מכל זכות אחרת שקי

  גה במקום הבא.דור

התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף  16.2

    פרק זמן שהוא.  לכלהצעתם לתקופה נוספת, אחת או יותר, 

 הצעה מסויגת או מותנית .17

 מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם 17.1

דרישות המכרז. התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון 

סמכי המכרז או בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי במ

 "(.הסתייגות" :המכרז )להלן

הסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא ל 17.2

ות ממנה, או לחילופין רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמ

לפי שיקול הכל  ,או לחילופין לפנות למציע לשם הבהרהלפסול את ההצעה, 

 דיע על כך למציע בכתב.של התאגיד אשר יו דעתו הבלעדי

יב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות המציע יהיה מחו 17.3

 ., ככל שיורה כן התאגידשכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז

 עה תכסיסניתצה .18

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

הצעה הלוקה בסבסוד צולב, או שיש בה משום חוסר תום לב, או הצעה 

ברור איתן,  ה עולה כי היא הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי  שמהניתוח של

 .יהיה התאגיד רשאי לפסלה –ומוצק שניתן להסבירו 

 מציע בתנאי התאגיד ידת האי עמ .19

ידי מציע, אשר -התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על 19.1

ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות  סיפק בעבר שירותים לתאגיד

כנדרש בתנאי המכרז, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב 

 . מצד גורמי התאגיד ו/או מצד גורם ממשלתי אחר השירותים שסיפק
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במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות 

בכפוף לשיקול דעת ועדת , הכל הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה

 . המכרזים

שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה ד התאגי 19.2

כי ונמצא התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן למכרז קודם של 

מטעה, ו/או שגילה רק מידע כלשהיא שאינה נכונה, ש הצעה או הצהרה הגי

במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון חלקי באופן שיש בו כדי להטעות. 

חלטה הסופית. זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה, לפני מתן הה

 .בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים הכל 

 ותדרישה למידע נוסף או להבהר .20

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות  20.1

בכתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע 

או להעניק לו יתרון באופן מהותי נות את הצעתו שאליו תפנה כאמור לש

 בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

רזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או המכ ועדת 20.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו 

ות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת של המציע בתנאי המכרז, לרב

 הדרושה לבחינת ההצעה.

ליג על ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להב 20.3

יעים, או כי החלטה הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המצ

זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של 

 ה.מכרז ז

המציע מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם דרישתו, כל מידע ו/או אישור  20.4

 ו/או הבהרה כאמור לעיל.

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: 20.5

פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע -התאגיד יהא רשאי, על 20.5.1

לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה 

בעל עניין בו, שיטת ההון שלו, מקורות המימון שלו או של 

התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו, וכן 

אשר נמנע כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו. מציע  

רשאי  –מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד 

 התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

ו/או באתרי נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע  20.5.2

לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא 

המכרז, ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע 

ם קבלת חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות המציע לש

מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתו של התאגיד, לרבות חוות 

 הכלכלי של המציע. דעת אודות מצבו
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בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את מ 20.6

 התאגיד, ללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר

לתאגיד, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד 

 פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע,

 עד לחתימה על ההסכם עמו. –ה כבעל ההצעה הזוכ

 חתימה על הסכם התקשרות .21

זוכה על זכייתו בהליך, מתחייב כל ימי עבודה ממועד ההודעה ל 10בתוך  21.1

ידי -לחתימת ההסכם עללחתום על הסכם ההתקשרות, וזאת כתנאי הזוכה 

בצירוף כל המסמכים, העתקים חתומים שני התאגיד, ולהמציא לתאגיד 

אישור קיום יצוע וב המפורטים בהסכם, לרבות ההתחייבויות והאישורים

  .וערבות ביצוע להסכם( פולנוסחים אשר צור ההביטוחים )בנוסח זה

ידי התאגיד לא -כם בפועל עלכי עובר לחתימת ההס למען הסר ספק מובהר, 21.2

 תוקף בין הצדדים.-יהא קיים הסכם בר

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .22

, כל משתתף 1993 -ובת המכרזים, התשנ"ג )ה( לתקנות ח21בכפוף לתקנה  22.1

במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 

אשר אינן חסויות ו/או  צועיות שהוכנו לבקשתההמציעים, בחוות דעת מק

ככל שאינה מוחרגת או חסויה , בעמדת היועץ המשפטי בוועדה מוחרגות

ריגים שנקבעו בתקנה האמור או וזאת בכפוף לחובהצעת הזוכה במכרז, 

ימים ממועד  30וזאת תוך בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה, 

עדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש מסירת ההודעה בדבר החלטת וו

בגין העלות  ₪ כולל מע"מ 250ובכפוף לתשלום בסך של עם נציג התאגיד, 

 הכרוכה בעיון.  

עתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מציע הסבור כי חלקים מהצ 22.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם חלקים סודייםמקצועיים )להלן: "

למסמכי  4טופס מס' במפורש בהצעתו, על גבי למציעים אחרים, יציין 

המכרז, מהם החלקים הסודיים, וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו 

 החלקים הסודיים מושחרים.

סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת מציע שלא  22.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

כך שחלקים אלה בהצעה סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה ב 22.4

של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר  סודיים גם בהצעותיהם

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת ודגשי 22.5

 . המכרזים בלבד

תובתו של מציע והמחיר בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכמ 22.6

 וד מסחרי או עסקי.ידיו לא יהוו ס-שהוצע על
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 ועדת המכרזים זכויות .23

דנן, וועדת מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז 

 בנוסף: בקשר לכל סוג ניידת רשאיתתהא  המכרזים

אגיד בכל שלב מטעמה ו/או בכל עובד של התלהיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים   23.1

 ולכל מטרה.

בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם  לבטל את המכרז 23.2

וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם  לדין

 ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה. 

 אישור תקציביביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת יובהר לעניין זה, כי 

רז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים, קיימת אפשרות לביטול המכו

כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו 

, את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה

, כל טענהיבים שלא להעלות בעניין זה ומתחי התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד 

, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת התאגידביעה כנגד  דרישה ו/או ת

 .ביצוע השירותים לפי המכרז

באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת לקבל כל החלטה אשר תשרת  23.3

 .תכליתו של מכרז זה

 לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.  23.4

ביותר, את ההצעה שקיבלה את הניקוד לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה   23.5

 הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן  23.6

 הגשת ההצעה למכרז על ידו.

 הוראות כלליות .24

המציע בלבד וללא  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם 24.1

 ם עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.כל הסכם, קשר או תיאו

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו,  - היררכיה בין המכרז להסכם 24.2

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם 

 המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה את זה. 

או  בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, 24.3

יגבר הנוסח המטיב עם  במקרה של סתירות בתוך אחד מן המסמכים,

, המוסיף על התחייבויות המציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכויות התאגיד

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

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים  -חיד ביטויים המופיעים בלשון י 24.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –המופיעים בלשון זכר 

יפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא כותרת הסע 24.5

 ישמשו לצרכי פרשנות.
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התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  24.6

יבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו ההסכם מכל סיבה שהיא, לרבות ס

לחתום לא  המלא והסופי. אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או

על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה 

מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות 

הביטול כאמור, ולא תחול על התאגיד לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין 

 כל חובה לתשלום כאמור.

הם רכושו הבלעדי של התאגיד, מסמכי המכרז  - קניין התאגיד במסמכים 24.7

 ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.

בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה  - וסודיותניגוד עניינים  24.8

ינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. בניגוד עניינים/ בחשש לניגוד עני

וכן  קשרותם מצויות בהסכם ההתהוראות נוספות לעניין ניגוד ענייני

 .מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד

סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון   -  סמכות שיפוט 24.9

תהא נתונה לבתי  בתובענה שעילתה מכרז זה, לרבות ההסכם המצורף לו,

 .בלבד המשפט המוסמכים בעיר ירושלים
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 מפרט טכני   –מסמך ב' 

 הגדרות:

כל המפורט במסמך דנן וכל תוספת ו/או שינוי מכל מין וסוג  השירותים"

שהם כולל שינויים לעניין שבמהות ו/או שבהיקף ככל 

   ;שיבקש התאגיד בכתב בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי

גורם בספק על הצורך לכל שלח הודעה המועד בו התאגיד  " מועד ההזמנה"

)כגון  –בכל דרך שהיא . ההודעה יכול ותהיה בהזמנה

, שיחה טלפונית, רוניהודעת טקסט, הודעת דואר אלקט

  ;אפליקציה ייעודית וכיוצא בזה(

 ידת תחל במתן השירותים במועד ובמקום כפי יהמועד בו הנ "השירותים מועד אספקת"

     ;שיד דרשהתאג

המשתייכת לאחד מסוגי ניידות השידור שבמסמך ניידת    " ניידת"

   ;זה

ניידת שידור קטנה, וניידת שידור לווינית כמפורט במסמך  "סוגי ניידות"

 דנן; 

כל השירותים המצריכים אספקה של ניידת מאחד מסוגי  "שירותי ניידת"

ש הניידות וכן צוות מקצועי בהיקף ובכמות כפי שידרו

 התאגיד וכן כל שירות נלווה אחר;   

 ו/או "דחופים ניידת שירותי"

קטנה או שירותי ניידת לווינית,  ניידתאספקת שירותי  ""שירותים דחופים

הזמנת השירותים נעשה הנדרשים בדחיפות, באופן שמועד 

או פחות, לפני מועד אספקת שעות  48 בהתראה של

 ניידתשירותי ו/או קטנה  ניידתהשירותים. כל יתר שירותי 

. שירותי שאינם דחופים ניידתלווינית ייחשבו כשירותי 

נידת שאינם דחופים מוסדרים באמצעות מכרז מסגרת 

 . אחר שפרסם התאגיד

 נידות השידור:סוגי 

 : ניידות השידורמ מינימוםהדרישות המפורטות להלן הינן דרישות ה

  



24 

 יםשירותים דחופ – HD  מותמצל 2–ניידת קטנה א. 1

 ציוד ואבזור: 

  .מערכת שידור לוויני מגובה .א

 . עם כל האביזרים FIBER -  HDמצלמות טריאקס או  2 .ב

 .ערוצים 12מיקסר קול עם לפחות  .ג

 .IFB + CORDמערכת אינטרקום כולל  .ד

 .מערכת בקרת תמונה .ה

 .גנרטור מספק לצורכי הניידת .ו

 .יציאות וכניסות לסיבים אופטיים .ז

 .OFF AIRקליטת  .ח

 ולוגי אחר שיידרש לצורך אספקת שירותים מעולה.ו אמצעי טכנכל ציוד ו/א .ט

 אשר מסוגל להחזיק את כל מערכות הניידת לפרק זמן של כחצי שעה.  UPS .י

 "(.  הציוד והאבזוררכיבי )להלן: "

 צוות הפעלה מנדטורי:

 .מפקח טכני .יא

 ( צלמים2שני ) .יב

 מפקח קול .יג

"ניידת ו/או   ""ניידת קטנהתכונה: ' גי –ניידת ובה כל הציוד המפורט בסעיפים א' 

 שידור קטנה".

 יכללו:" קטנה ניידתשירותי "

 קטנה.שירותי אספקת ניידת  (1

 .שירותי צוות מקצועי (2

   .שירותים נלווים נוספים (3

הכל בהיקף, בתמהיל, במועדים ובמיקום כפי שיידרשו מעת לעת על ידי התאגיד וכפי 

 שיפורטו גם במסמך הפנייה הפרטנית. 
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 שירותים דחופים (FLYויינית )ת לוניידא. 2

 ציוד ואבזור: 

 ובכלל זה שידור ללווין.  מערכת שידור לוויני מגובה .א

 אשר מסוגל להחזיק את כל מערכות הניידת לפרק זמן של כחצי שעה.  UPS .ב

 .גנרטור מספק לצורכי הניידת .ג

 .(HD-SDIמטר מהניידת ) 100פריסה עד  .ד

 .Re-clocking .ה

 .מעולה שירותים אספקת לצורך שיידרש אחר גיולוטכנ אמצעיאו /ו ציוד כל .ו

 "(.  רכיבי הציוד והאבזור)להלן: "

 צוות הפעלה מנדטורי:

 מפקח טכני .ז

ניידת שידור ו/או " ""ניידת לוויניתז' תכונה  –ניידת ובה כל הציוד המפורט בסעיפים א' 

  לווינית".  

 יכללו:" לווינית ניידתשירותי "

 ית.לווינשירותי אספקת ניידת  (1

 .מקצועישירותי צוות  (2

   .שירותים נלווים נוספים (3

הכל בהיקף, בתמהיל, במועדים ובמיקום כפי שיידרשו מעת לעת על ידי התאגיד וכפי 

 שיפורטו גם במסמך הפנייה הפרטנית. 
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 שירותי צוות מקצועיא. 3

הדחופים,  התאגיד יהא רשאי להזמין שירותי צוות מקצועי בנוסף לשירותי הניידת .1

מהות, היקף ותמהיל הצוות המקצועי . ("שירותי צוות מקצועי")להלן:   או בנפרדו/

  ., ככל שיוזמןבכל מקרה ומקרהשיידרש הניידת שירותי  תלוי ומשתנה לפי סוג

ניסיון. הכשרה ולהיות בעלי שיספקו שירותים לתאגיד בעלי הצוות המקצוע כל על  .2

לדרוש בכל עת שאי יד רהתאגבהסכם, ו מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז

 מכל סיבה שהיא.  החלפת כל אחד מאנשי הצוות המקצועי של המציע

אופן ההתקשרות בין המציע לבין איש הצוות המקצועי יכול להיות בכל אופן שהוא  .3

ובכלל זה: יחסי עובד מעביד, יחסי ספק נותן שירותים וכיוצא באלה ובלבד 

ן איש הצוות שרות שבין הספק לבישירותי הניידת ההתקשבמועדים בהן נדרשים 

 המקצועי תהיה בתוקף.  

 : רלוונטי רק לניידת  קטנה להלן פירוט בעלי המקצוע השונים

 . מפעיל בקרת תמונה/  (CCU) בקר תמונה

 לםוזר צע

 ( back linerעוזר קול )

 תאורן

 אורןוזר תע

 מנהל במה

 מפיקעוזר 

 במאי

 מאפר 

  יע יוכל לספקשהתאגיד יורה, והמצאחר בעל מקצוע 
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 שירותים נלוויםא. 4

ו/או שירותי  בנוסף לשירותי הניידתם נלווים התאגיד יהא רשאי להזמין שירותי .1

הצוות המקצועי, ו/או באופן נפרד ללא קשר לאספקת שירותי ניידת כמפורט להלן 

  "(.   "שירותים נלווים)להלן: 

הניידת שירותי פי סוג תלוי ומשתנה להשירותים הנלווים מהות, היקף ותמהיל  .2

 . , ככל שידרשובכל מקרה ומקרהו/או הצוות המקצועי שיידרשו 

 ם נלווים יספק שירותימכרז הזוכה באת הנדרש. הזמנת העבודה התאגיד  יפרט ב .3

, ככל שיהא בידו לספק אחד או יותר מן השירותים שידרוש התאגידבתנאים 

   הנלווים שידרשו לתאגיד.  

לווים בין בעצמו ובין על ידי גורמים פק את השירותים הנהזוכה יהא רשאי לס .4

רשים לתאגיד השירותים הנלווים אחרים עמם יתקשר,  ובלבד שבמועדים בהן נד

ההתקשרות בין הזוכה לבין נותני השירותים הנלווים תהא בתוקף. מובהר כי 

 האחריות המלאה והמוחלטת לאספקת כל השירותים הנלווים תהא של הזוכה.  

 :ירוט השירותים הנלוויםן פלהל .5

 .שירותי צילום ללא ניידת: צלם ו/או ציוד צילום .א

 ניידת: מקליט ו/או ציוד הקלטה.שירותי הקלטה ללא  .ב

-שירותי אולפן והקמת אולפן שטח, במה, תאורה, תפאורה, פרופס, קיר .ג

כל גנרטורים בגדלים שונים ווידאו מצולם, מצלמות ועדשות מיוחדות, 

 .צורך הפקתי נדרש

 מצלמת רחף ומפעיל.  .ד

  .רחפן ומפעיל רחפן .ה

 שירות אחר ו/או נוסף שיידרש לתאגיד לצורך שידוריו.  כל .ו
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  חוברת ההצעה -מסמך ג'  

 ולצרף אליה את כל הטפסים המצורפים לו וכן  זהמסמך את ההצעה יש להגיש על גבי 

מסמך זה וכל הטפסים  צעות.הזמנה להציע ה –תיעוד נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' כל 

 . ת ההצעה למכרזיצורפו למעטפ

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

 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

 שם המציע
 
 
 

 

 סוג התאגיד
 
 

 

 מספר מזהה
 
 

 

 תאריך הרישום 
 
 

 

 מנכ"ל המציע
 
 

 

 כתובת: 
 
 

 ___________________________רחוב:    __________
 מספר:   _____________________________________ 
 ישוב:     _____________________________________
 מיקוד:   _____________________________________

 מספר טלפון
 
 

 
 

 כתובת דוא"ל
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 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 
 למילויפרטים  נושא

  שם איש הקשר
 

  תפקיד
 

  מספר טלפון
 

  מספר טלפון נייד
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא"ל
 
 

 מוגשת ההצעה:עבורו סוג הניידת ב
 

  אספקת שירותים דחופים באמצעות נידת שידור קטנהדנן מוגשת לההצעה 

 

 ההצעה דנן מוגשת לאספקת שירותים באמצעות ניידת שידור לווינית  

 

 במשבצת המתאימה V יש לסמן

 

 חתימת המציע

 

 

 

 

 

 

שם מלא של החותם בשם  תאריך

 המציע

 חתימה וחותמת המציע
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  ומורשה החתימה , זהותוהמציע – 1פר מס טופס

 .יחתם ע"י עו"ד ו/או רו"חימולא וטופס זה  •

 . המפורטים מסמכיםאת ה לטופס זה יש לצרף •

]יש למלא את  _____________ ______________________רו"ח  /אני הח"מ, עו"ד

שכתובתי ]יש למלא את מספר הרישיון[,  _______________השם המלא[ מ"ר 

מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע ___________________________________ 

 : במכרז שבנדון

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:  .1

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

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

 מספר זיהוי/רישום: .3

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

 נו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור בסעיףע איהמציהריני לאשר כי  .4

 .  1999 -התשנ"ט, חוק החברותא ב362

בשם במציע ולחייב את  לחתוםלפי מסמכי היסוד של המציע שמות המוסמכים  .5

 המציע לעניין מכרז זה, ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני, הנם: 

 

 ......................... ו מס' "זת ............................ נושא/ת

 

 ......................... מס' "זת ............................ נושא/ת

רף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה, ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצט .6

 התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.

 :מצורפים למסמך זה .7

 אתר דרך להפקה הניתן התאגידים מרשות עדכני ותתפשו/חברה פרטי תדפיס .א

 .התאגידים רשות של האינטרנט

כשהוא מסמך החלטת המציע בדבר אישור מורשה חתימה מטעם המציע  .ב

  . מאומת כ"מתאים למקור"

 .םככל שקייהמציע, שינוי שם אישור מרשם התאגידים על דבר  .ג

 בכבוד רב,

_____              ________________________________                          ________ 

  ךתארי                 חותמת וחתימה                                                   מלאשם      
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 לפי חוק עסקאות המציעתצהיר  - 2טופס מספר 

 "(עסקאות גופים ציבוריים להלן:"חוק) 1976-, התשל"וגופים ציבוריים

 ד.על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"יחתם מולא וייה טופס ז •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.   •

 . ף את כל המסמכים המפורטיםלטופס זה יש לצר •

 על ידי סימון וי במקומות המתאימים. הרלוונטיות  התיבותכל  יש להשלים את •

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי    ' ת.ז. מס, נושא    אני הח"מ, 

וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב לומר את האמת 

 כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________ )להלן:  .1

לעשות כן  עבור תאגיד השידור הישראלי, וזאת לאור היותי מורשה ......."( המציע"

 .העובדות מושא התצהירומוסמך/ת מטעמו, וכן מהיכרותי את 

לאור האמור, הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה  .2

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן   במצטבר:

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר   ❑

( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2משתי )

-"(, וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –, התשנ"א (הוגנים

 "(. מינימוםחוק שכר )להלן: " 1987

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו ביותר  ❑ 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון 2שתי )מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1הגשת ההצעות חלפה שנה אחת )ל

כרז, המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו ביותר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במ ❑

מום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מיני2משתי )

ההרשעה  ( לפחות ממועד1למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 האחרונה.

 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה 

 ושנה[]חודש 

1.   

2.   

3.   
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 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

 . ציבוריים

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

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

 ( לא חל על המציע. "זכויות

עובדים  100עסיק יים אותן, והיה ומעל המציע והוא מק חללחוק שוויון זכויות  9סעיף  ❑

ומעלה, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כי יפנה למנהל 

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 

ות בקשר ליישומן; לשם קבלת הנחי –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9לפי סעיף 

הכללי של משרד העבודה הרווחה למנהל התחייב בעבר לפנות כי  או לחילופין מצהיר

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

ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת, כי בהתאם לסעיף זה, 

 . ן פעל ליישומןהנחיות בעניין, אכבמידה וקיבל ממנו אכן פנה בפועל כאמור, ו

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

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנהל הכללי של  .4

ימים מהמועד האחרון להגשת  30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 צעות במכרז.  הה

 : הבאים המסמכים מצורפים זה הירלתצ .5

 העתק  או,  מס  מיועץ או  חשבון-מרואה,  חוקכהגדרתו ב  מורשה  מפקיד  אישור (1

 על  לנהלם  שעליו  והרשומות  החשבונות  פנקסי  את  מנהל  המציעש  המעיד  ממנו

 פטור שהוא או 1975-ו"תשלה, מוסף ערך מס וחוקת מס הכנסה פקוד פי

 ;מלנהלם

 העתק  או,  מס  מיועץ או  חשבון-מרואה,  חוקבכהגדרתו    מורשה  מפקיד  אישור (2

 למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהגהמציע ש המעיד ממנו

 ;1975 -, התשל"ו מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על

 . ככל שקיימים "מורשה עוסק" תעודת או/ו" מורשה עוסק" אישור (3

 

 י וכל האמור בתצהירי אמת הוא.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימת

 ________   _______________________   ________________________ 

 חתימת המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 )ללא חותמת המציע(   
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 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ 

________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה התייצב/ה בפניי מר/גב' 

ציע המוכרת/ת לי באופן אישי, ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המ  ____________ /

על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 

 כונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נ

__________________ 

  עו"ד )חתימה +חותמת(                       

בקשר להגשת הצעה המציע התחייבויות  - 3טופס מספר 

 למכרז

 ד.על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"יחתם מולא וייטופס זה  •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.   •

 

זהרתי, כי עליי ר שהו, לאח   , נושא ת.ז. מס'    אני הח"מ, 

לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב 

 כדלקמן:

__________________ )להלן: אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _____ .1

 . עבור תאגיד השידור הישראליב 21/2020מס' "( מכרז המציע"

 במציע.  ..................הנני מכהן/ת בתפקיד  .2

 תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.  הנני מוסמך ליתן, ונותן .3

מתוקף בידיעה אישית בין היתר העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי  .4

 .תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי

 צורף למכרז הנני מעוניין לספק לתאגיד את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר .5

  . המפרט הטכני -מסמך ב' ולתנאי 

נספחיו, כל מסמכיו וכלל מסמכי המכרז, על הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את  .6

ואני מצהיר שהבנתי את דרישות המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות 

 המכרז ללא סייג.

ואני  ידי,-"( נבדקו עלההצעה" - כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע )להלן .7

 היותם נכונים ומדויקים.מאשר/ת את 

ההסכם המצורפים לכל מסמך ובכלל זה  כל  מסמכיו וארבעת  על כל  הוראות המכרז  .8

המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים ללא סייג 

 פי דין.-פי המכרז, ההסכם על נספחיו, הצעת המציע ועל-את התחייבויותיו על
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 צעות במכרז:אום האי תי .9

גורם אחר מחירים עם מציע אחר במכרז או עם מו אילא תוהח"מ המציע  9.1

 . שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז כלשהו

באופן עצמאי. אין ולא המציע ידי -ההצעה, כולל הצעת המחיר, מוגשת על 9.2

פוטנציאליים למכרז הסכם,  מציעלבין מציעים אחרים או המציע היו בין 

 בקשר עם המכרז.ייעצות, קשר או שיתוף פעולה כלשהו הבנות, הת

ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה -ובשה עלר, גהמחיההצעה, כולל הצעת  9.3

בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או משתתף פוטנציאלי 

 אחר במכרז.

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או  9.4

או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז ציע  אשר מאחר  תאגיד

 בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.הצעות במכרז, או 

בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות   יםמעורבהמציע והח"מ לא היו   9.5

 למכרז. 

בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה  יםמעורבו לא היהמציע והח"מ  9.6

 עת המציע. גבוהה או נמוכה יותר מהצ

הצעה בלתי בניסיון לגרום למתחרה להגיש  יםעורבהמציע והח"מ לא היו מ 9.7

 תחרותית מכל סוג שהוא.

לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש  יםמודעהמציע והח"מ  9.8

 שנות מאסר בפועל.

הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתומה,  .10

את כלל האמור במסמכי המכרז והח"מ קראו וטה לכך שהמציע מהוות ראיה חל

לו, על נספחיהם, את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על  ובהסכם המצורף

לכך את הסכמתו הבלתי נו את האמור בהם, ונתנו אם היו כאלה, הבי -עדכונים 

 מסויגת.

מגבלות, באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, ה ובדקוהח"מ המציע  .11

המכרז ולקיום  לביצוע השירותים נשואים העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר הקשר

כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך  התחייבויותינו על פי המכרז, במועדן ובמלואן, בירר

 . זכה בויווידא כי יהיה ביכולתו לקיים את כל התחייבויותיו על פי המכרז אם 

ההיתרים ישיונות , המומחיות, הכישורים, הרעל הידע המקצועי, הניסיוןב המציע .12

-והאמצעים, לרבות כוח האדם והציוד, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על

פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של 

ציע לקיים איזו מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי למנוע מהמ

 פי דין.-הצעת המציע או על פי המכרז, ההסכם,-ותיו עלמהתחייבוי
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פי דין, ובידיו כל הרישיונות -בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו עלרשום  ,המציע .13

 ., הנחיה או נוהלדיןכל פי -הנדרשים עלוההיתרים 

סגרת מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במ, המציע .14

 הצעה הזוכה במכרז.המכרז, אם הצעתו תוכרז כ הספקת השירותים מושא

ככל שיש לו עובדים, בעניין שמירת זכויות עובדים, ו חובותים ומקיי פועל המציע .15

החלים על  -ובכלל זה צווי  ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -לפי דיני העבודה 

לחוק עובדים זרים  המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים, לרבות בהתאם

ובהתאם לחוק שכר  1991-נאים(, תשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת ת )איסור

, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי 1987-מינימום, תשמ"ז

 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

היקפה  כןו וכרז דנן, ההתקשרות עימזכה במיבמידה והמציע כי  ידוע ומוסכם על .16

מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התאגיד, בצרכים המשתנים של התאגיד 

 וכן בקבלת כל האישורים התקציביים, ככל שידרשו. 

במקרה בו לא יהיה לתאגיד תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו  .17

ות , לא יינתן השירהשירותים כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישת

או לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, לא תהיה ע"י הזוכה ו/

 כל טענה ו/או תביעה עקב כך.מציע ל

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את   .18

פצל את ההתקשרות ו/או ל המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד,

בהתאם לשיקול דעתו או לקבל רק חל מהצעת המציע הכל  סמכי המכרזכמפרט במ

 הבלעדי ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו ויועברו אליו בפועל. 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה להמציע  .19

ף ועו, או שינוי כלשהו בהיקבכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז, דחיית ביצ

מבלי לגרוע מכלליות . די התאגיד, מכל סיבה שהיאהשירותים המבוקשים על י

זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך המציע מסכים לכך שהוא לא יהיה האמור דלעיל, 

ביצוע השירותים מכוח אי כל תביעה בגין  ונזק. כמו כן, לא תהא ללו אף אם יגרם 

 מסוים.המכרז בהיקף 

ת, בטענות או בדרישות כלפי התאגיד, בגין כל תביעובוא בילא  מציע מצהיר כיה .20

מכל סיבה שהיא  עיכוב בהשלמת השירות או הפסקת השירות, זמנית או קבועה

הליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או ובכלל בשל ככל שתחול בכל עת 

 צדדים שלישיים כלשהם.

ימים מהמועד האחרון  90ף ותחייב אותי במשך תקופה של הצעתי זו תהיה בתוק .21

להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה וידרוש התאגיד יוארך תוקפה 

 של הצעתי לתקופה נוספת.
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 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .22

 

 

 חתימה: _____________

 

 תאריך: __________

 

 ___________שם המצהיר: 

 

 אישור עו"ד

 

................ מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב ..........אני עו"ד .

בשם המציע זה תצהיר על ולהתחייב אשר מוסמך לחתום בפני מר/גב' ..................... 

ולאחר  ........................מס'  "זלפי ת שזיהיתיו/הולאחר  המוכר/ת לי אישית

ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים יו/ה כי עליו/שהזהרת

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 

______________ 

 תאריך         

__________________ 

 חתימה וחותמת
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וכתב הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים  - 4טופס מספר 

 ויתור

 ד.על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"יחתם מולא וייטופס זה  •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.  •

יש לפרט במדויק אילו פרטים בהצעה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים  •

 במקרה הרלוונטי.  

 

להלן: ) ____________________רישום: ___ _, מס'____________אני הח"מ _____

 "( מצהיר בזאת, כדלקמן:המציע"

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן 

   אינה כוללת   עבור תאגיד השידור,      21/2020מס'  פומבי  ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז

 פרטים סודיים.

  י ]במקרה של מילו סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמןהפרטים בהצעתי המהווים

 :[שבו החלקים הסודיים מושחרים ה,צעהעותק נוסף של הרף חלק זה, יש לצ

 

 

 

 

 ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .1

, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,עיון במסמכים

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

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים  .2

 זכות ו/או תביעה בקשר לכך. אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או אםאחרים, 

סודיים גם  ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה .3

ון בחלקים אלה של הצעות בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העי

 המציעים האחרים.

י שיקול הדעת בדבר היקף זכות וכ ,ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים .4

להוראות כל  העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם

 דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

 

____________________                                          ______________________ 

     ש(+ חותמת )אם נדר תאריך                                                               חתימה                              
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 שירותים דחופים  -  5טופס מספר 

 באמצעות ניידת קטנה

 ם תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיי

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' ב 5.5 – 5.3ם בהתאם לסעיפי

 

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.יחתם מולא וייטופס זה  •

 מה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.  יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתי •

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.  •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.  •

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול  •

 להביא לפסילת ההצעה. 

ך ..............  המוסמ..... נושא/ת ת"ז מס'  ............אני, הח"מ ........................

 תצהיר זה בשם התאגיד _______________________ מספר תאגידוהמורשה לתת 

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת המציע 

 בתנאי הסף במכרז כדלקמן:

 במציע.  ..................הנני מכהן/ת בתפקיד  .א

מתוקף בידיעה אישית בין היתר העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי  .ב

 .ה שביצעתיתפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודריש

 למסמך א'  5.3להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח הסעיף: 

סמך א למ1מציע אשר ברשותו ניידת קטנה אחת לפחות, כהגדרתה בסעיף  5.3

 המפרט הטכני.  -ב' 

מרכיבי הציוד והאבזור  75%שהנו בעלים או חוכר של לפחות  –"ברשותו" 

א או שיש לו זכות שימוש 1סעיפים א' עד י' לסעיף  -שבנידת הקטנה 

בלתי מוגבלת במרכיבי הציוד והאבזור האמורים: באופן שיהא רשאי 

ה, במשך לתפעל את הניידת הקטנה, בכל עת, במהלך כל שעות היממ

 , מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.       שלוש שנים לפחות

 .5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 
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 -סמך ב' א למ1אחת לפחות, כהגדרתה בסעיף קטנה המציע ניידת ברשות האם  .1

   ? פרט הטכני המ

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

רכיבי הציוד והאבזור שבנידת מ 75%של לפחות או חוכר  המציע הנו בעליםהאם  .2

 ? למפרט הטכני א1לסעיף י' סעיפים א' עד  - הקטנה 

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

בסעיף   יש זכות שימוש בלתי מוגבלת ברכיבי הציוד והאבזור האמוריםלמציע  האם   .3

בכל עת, במהלך  ,: באופן שיהא רשאי לתפעל את הניידת הגדולהא למפרט הטכני1

 ? מהמועד האחרון להגשת ההצעות  ,כל שעות היממה, במשך שלוש שנים לפחות

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ניסיון המציע –למסמך א'  5.4להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח הסעיף: 

 24במהלך המציע בעל ניסיון, בצילום ושידור וידאו באמצעות נידת קטנה,  5.4"

ם וארבעה( חודשים האחרונים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות )עשרי

 למכרז, של  לפחות:

 שני אירועים אשר צולמו תחת כיפת השמיים. 5.4.1

 שני אירועים אשר צולמו באולם מקורה. 5.4.2

 אירועים ששודרו בטלוויזיה בזמן אמת.  –"אירועים" 

 ".5את טופס מספר  לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא

)עשרים  24במשך קטנה האם המציע בעל ניסיון בצילום ושידור וידאו באמצעות ניידת 

 ?וארבעה( חודשים האחרונים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 
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צולמו אירועים אשר ני של לפחות שלעיל  4האם המציע בעל ניסיון כאמור בסעיף  .4

 פת השמיים?תחת כי

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ? live -בזמן אמת  לעיל שודרו בטלוויזיה 5האם שני האירועים נשוא סעיף  .5

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

אירועים אשר צולמו ני של לפחות שלעיל  4האם המציע בעל ניסיון כאמור בסעיף  .6

 באולם מקורה? 

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ?  live –בזמן אמת  לעיל שודרו בטלוויזיה 7האם שני האירועים נשוא סעיף  .7

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 איתנות פיננסית: – למסמך א' 5.5הקבוע בסעיף להוכחת תנאי הסף 

 להלן נוסח הסעיף: 

ת מהשנים ₪ בכל אח  250,000המציע בעל היקף מחזור כספי שנתי של לפחות  5.5"

2017 ,2018 ,2019 . 

וכן לצרף את טופס  5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

  ".7מספר 

, ₪2017 בכל אחת מהשנים    250,000 לפחותשל  היקף מחזור כספי  האם המציע בעל  .8

2018 ,2019? 

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 
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החברה בנוסח המצורף בזה בטופס  על המציע לצרף אישור רואה חשבון מטעם .9

 .7מספר 

 

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

 

 _____________חתימה: 

 

 

 תאריך: __________

 

 שם המצהיר: ___________

 

 אישור עו"ד

 

.......... התייצב אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום .....

בשם המציע זה תצהיר על ולהתחייב אשר מוסמך לחתום בפני מר/גב' ..................... 

אחר ול ........................מס'  "זלפי ת שזיהיתיו/הולאחר  המוכר/ת לי אישית

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 ם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.בחוק א

 

______________ 

 תאריך         

__________________ 

 חתימה וחותמת

 

  



42 

 שירותים דחופים -  6טופס מספר 

 באמצעות ניידת שידור לווינית

 ם תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיי

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' ב 6.5 – 6.3ם בהתאם לסעיפי

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.יחתם מולא וייטופס זה  •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.   •

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.  •

 אימים. יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המת •

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול  •

 צעה. להביא לפסילת הה

ך אני, הח"מ ............................. נושא/ת ת"ז מס'  ..........................  המוסמ

 אגידתצהיר זה בשם התאגיד _______________________ מספר תוהמורשה לתת 

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת המציע 

 במכרז כדלקמן:בתנאי הסף 

 במציע.  ..................הנני מכהן/ת בתפקיד  .א

מתוקף בידיעה אישית בין היתר העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי  .ב

 .ודרישה שביצעתיתפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה 

 למסמך א'  6.3להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח הסעיף: 

 -א למסמך ב' 2מציע אשר ברשותו ניידת לווינית אחת לפחות, כהגדרתה בסעיף  6.3"

 המפרט הטכני. 

מרכיבי הציוד והאבזור שבנידת   75%שהנו בעלים או חוכר של לפחות    –"ברשותו"  

א או שיש לו זכות שימוש בלתי מוגבלת 2עד ו' לסעיף סעיפים א'  -הלווינית 

יוד והאבזור האמורים: באופן שיהא רשאי לתפעל את הניידת במרכיבי הצ

הלווינית, בכל עת, במהלך כל שעות היממה, במשך שלוש שנים לפחות, מהמועד 

 האחרון להגשת ההצעות במכרז.       

 ".6ס מספר לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופ
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 -סמך ב' א למ2ה בסעיף אחת לפחות, כהגדרתלווינית המציע ניידת ברשות האם  .1

   ? פרט הטכני המ

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

רכיבי הציוד והאבזור שבנידת מ 75%לפחות של או חוכר המציע הנו בעלים האם  .2

 ? למפרט הטכני א2 סעיףו' בעיפים א' עד לוויינית סה

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

בסעיף   מוגבלת ברכיבי הציוד והאבזור האמוריםיש זכות שימוש בלתי  למציע  האם   .3

בכל עת,  ,הלוויינית: באופן שיהא רשאי לתפעל את הניידת א למפרט הטכני2

מהמועד האחרון להגשת  ,במהלך כל שעות היממה, במשך שלוש שנים לפחות

 ? ההצעות 

 כן 

  לא 

 המתאימהבמשבצת  Vיש לסמן 

 א'למסמך  46.להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח הסעיף: 

 24המציע בעל ניסיון, בשידור וידאו באמצעות נידת לווינית, במהלך  6.4

)עשרים וארבעה( חודשים האחרונים אשר קדמו למועד האחרון להגשת 

 ההצעות למכרז של  לפחות ארבעה אירועים. 

 ים ששודרו בטלוויזיה בזמן אמת. אירוע –"אירועים" 

 .6אי סף זה על המציע למלא את טופס מספר לצורך הוכחת תנ

 ,בינוניתבאמצעות ניידת   live–בזמן אמת האם המציע בעל ניסיון בשידור וידאו  .4

)עשרים וארבעה( חודשים האחרונים אשר קדמו למועד האחרון להגשת  24במשך 

 ?ועים, של לפחות ארבעה אירההצעות למכרז

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 
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 לעיל שודרו בטלוויזיה?  5האירועים נשוא סעיף ארבעת האם  .5

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

  למסמך א' 56.להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח הסעיף: 

₪ בכל אחת מהשנים   250,000המציע בעל היקף מחזור כספי שנתי של לפחות  6.5"

2017 ,2018 ,2019 . 

וכן לצרף את טופס  6לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

 .  "7מספר 

, ₪2017 בכל אחת מהשנים    250,000 לפחותשל  היקף מחזור כספי  האם המציע בעל  .6

2018 ,2019? 

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

נוסח המצורף בזה בטופס על המציע לצרף אישור רואה חשבון מטעם החברה ב .7

 .7מספר 

 

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

 

 _____________חתימה: 

 

 תאריך: __________

 

 שם המצהיר: ___________

 

 אישור עו"ד

התייצב  אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ...............

בשם המציע זה תצהיר על ולהתחייב אשר מוסמך לחתום בפני מר/גב' ..................... 

אחר ול ........................מס'  "זלפי ת שזיהיתיו/הולאחר  המוכר/ת לי אישית

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.בחוק אם לא יעשה/

______________ 

 תאריך         

__________________ 

 חתימה וחותמת
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  אישור רו"ח   – 7פר מס טופס

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' ב 6.5 -ו  5.5פים: בהתאם לסעי

 .יחתם ע"י רו"חטופס זה  •

 :המציע אנו רואי החשבון של

__________________________________________________    

 דלקמן:"(, מאשרים כהמציע)להלן "  _______________ _______מספר חברה של המציע: 

בכל  טופס "תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיים"בביקרנו את ההצהרה של המציע 

, 2018, ₪2017 בכל אחת מהשנים  250,000היקף מחזור כספי של לפחות הנוגע להצהרתו בדבר 

2019  . 

הצהרת המציע כאמור, הינה באחריות הנהלת המציע, כאשר אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה 

 ס על ביקורתנו.בהתבס

אנו אחראים לחוות הדוחות הכספיים החתומים והמאושרים האחרונים של המציע. ביקרנו את 

הרינו לאשר כי ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת   .דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו

 מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות.

הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית 

בסכומים ובמידע שבהצהרה.  מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות

הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על 

הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  ידי ההנהלה של התאגיד וכן

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 הרינו לאשר כדלקמן:

₪ בכל אחת  250,000של לפחות שנתי היקף מחזור כספי ציע בדבר של המההצהרה  -לדעתנו 

 המפורט בהבאופן נאות מכל הבחינות המהותיות את ת משקפ – 2019, 2018, 2017מהשנים 

זאת בהתבסס על הדוחות הכספיים של המציע בעבור השנים לגביהם קיימים דוחות כספיים 

המציע בעבור השנים לגביהם טרם נחתמו או חתומים ומאושרים, או בהתבסס על מאזני הבוחן של  

 אושרו הדוחות הכספיים.

 

 בכבוד רב,

 

 כתובת:_________________  שם רואה חשבון:___________

 

 חתימה:_________________  תאריך:_________________
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  הצעת מחיר– מסמך ד'

  ניידת קטנהבאמצעות  דחופיםם בעבור שירותי

 על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המסמך יש לחתום בראשי תיבות 

 21/2020מכרז פומבי מס' 

)להלן:   _____________________ מס' מזהה ................... אנו החתומים מטה

לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו, על כל תנאיו "( המציע"

תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט וכן לאחר שהבנו את  ודרישותיו

מתכבדים ובהסכם, מפרט הטכני  –במסמך ב' במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה 

 המחיר כדלקמן:  בזאת להגיש הצעת

", "שירותים דחופים", דחופים ניידת שירותי"", השירותים מועד אספקת"המונחים: 

 "שירותי צוות מקצועי"" קטנהשירותי ניידת " ,"ניידת שידור קטנה", ""ניידת קטנה

 המפרט הטכני.    –כהגדרתם במסמך ב' וכל מונח אחר יהא משמעם 

 על כל מציע להשלים את הצעת המחיר בהתאם לסוג הניידת שהוא מגיש הצעה כלפיה. 

)עשר( שעות אשר יכולות להיות בכל מהלך היממה, בכל אחד מימי  10 -" יום עבודה"

 ל בימי מנוחה, שבתות, ובימי שבתון בהתאם לדרישת התאגיד. השנה, כול

 

      

 

  

בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך את ההצעת המחיר יש למלא 

 .בטופס זה

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או 

 . סתייגויות מכל סוג שהואה

סכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, יהא רשאי התאגיד המציע נותן ה

לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו 

  דעתו הבלעדי על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע, בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול

 לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה. 
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 קטנההצעת מחיר בגין שירותי ניידת שידור 

ימלא את  –מציע המגיש הצעה בקשר לשירותים דחופים באמצעות ניידת שידור קטנה 

 . 2השורות שברכיב תשע את כל ימלא וכן  1הצעת המחיר בשני הרכיבים. רכיב 

משקל  - 1שברכיב התעריף התעריפים של שני שקלול יר יהיה מורכב מניקוד הצעת המח

  : 20%משקל של  - 2ברכיב )סכימת כל תשע השורות( התעריף הסופי ו 80%של 

  80%משקל הרכיב  - שירותים דחופים ניידת קטנה: 1רכיב 

 הצעת המחיר בש"ח  היחיד תיאור השירותים 

  (לא כולל מע"מ)ליחידה 

ם באמצעות שירותים דחופי

 ניידת שידור קטנה

 ___________ ש"ח  יום עבודה 

 

   20%משקל הרכיב  – שירותי צוות מקצועיסוג, תמהיל והיקף  : 2רכיב 

 פרמס

 השירות

 הצעת המחיר בש"ח היחיד תיאור השירותים 

  (לא כולל מע"מ) ליחידה

/  (CCU) בקר תמונה 1

 מפעיל בקרת תמונה

  יום עבודה

  ום עבודהי לםוזר צע 2

  יום עבודה ( back linerעוזר קול ) 3

  יום עבודה תאורן 4

  יום עבודה אורןוזר תע 5

  יום עבודה מנהל במה 6

  יום עבודה מפיקעוזר  7

  יום עבודה במאי 8

  יום עבודה מאפר  9

סיכום כל הצעות המחיר, לכל סה"כ 

 תשעת בעלי המקצוע
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 הבהרות להצעת המחיר:

מובהר כי מועד אספקת השירותים במקום האירוע. י היחידות "ייספרו" החל ממועד  .1

ו/או זמני הנסיעות לא תשולם כל תמורה נוספת שהיא בגין נסיעות למקום האירוע, 

גם באם יהיה מדובר בתנאים בלתי שגרתיים )למשל תנאי שטח ו/או תנאי מזג אויר 

  . , למעט האמור להלןקשים(

 תוספות לתשלום:   .2

התוספת תיגזר רק  .25% תשולם לזוכה תוספת של 11-השעה העבור ב .א

תשולם ,   12  –. החל מהשעה ה  מהתשלום המגיע בעבור שירותי הצוות המקצועי

התוספת תיגזר רק מהתשלום המגיע בעבור שירותי . 50%לזוכה תוספת של 

  .הצוות המקצועי

י או בערב חג ביום שיש 16:00)החל משעה ימי מנוחה במתן שירותים עבור ב .ב

בערב, לפי העניין( תשולם  20:00לפי העניין, ועד למוצ"ש או למוצאי חג בשעה 

גזר מהתעריף י, שתרק בעבור שירותי הצוות המקצועי 50%ל לזוכה תוספת ש

  שיציע עבור החלק היחסי של השירותים שיסופקו במועדים כאמור.   

י השלטון והמשפט, לפקודת סדר)א( א. 18כמשמעותם בסעיף  - ימי מנוחה

 למעט יום הכיפורים. , 1948-התש"ח

עבור מתן שירותים ביום בחירות לכנסת בלבד, תשולם לזוכה תוספת של ב .ג

שתיגזר מהתעריף שיציע עבור החלק רק בעבור שירותי הצוות המקצועי,    100%

, וזאת בלבד שיום הבחירות היחסי של השירותים שיסופקו במועדים כאמור

   תון. יוכרז כיום שב

"מ לכל כיוון ממשרדי התאגיד בתל ק 80תשלום נוסף בעבור נסיעה למרחק העולה על  .3

 אביב אל או ממקום האירוע:    

העולה נסיעה אשר יהא במרחק ובחזרה ממקום אירוע, מקום אירוע אל בעבור נסיעה 

 בתל ממשרדי התאגיד ברחוב קרמניצקילכיוון אחד, ( googles maps"מ )לפי ק 80על  

בעבור בגין שירותי הניידת בלבד מהצעת המחיר  0.5%אביב, תשולם לזוכה תוספת של 

מדובר במרחק נסיעה ולא במרחק ק"מ לכל כיוון.  80העולים על  ק"מ נוספים 10כל 

 . בדרך הקצרה ביותר מנקודת המוצא אל היעד אווירי

 הלן:   המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע  והובהר לו והוא מסכים לכל האמור ל

הזוכה את ספק בכתב מאת המראש ותשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד  .א

 על ידושהוזמנו בפועל השירותים מלא ובכפוף לביצוע בהיקף שיוזמן , השירותים

 . לשביעות רצונו המלאה של התאגיד

 ההוצאותהעלויות, תשלומי המיסים ואת כל ת וללהצעת המחיר המוצעת כ .ב

כל ובכלל זה את ללא יוצא מן הכלל, ה מכל מין וסוג שהם לספק הזוכשיידרשו 

, תכנות מחשב, הרווחים, השירותים, החומרים, שכר עובדים, נסיעות, עזרים

עלויות אחריות ושמירה וביטוח על הניידת ו/או ות, אמצעים טכנולוגיים, שליחוי
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קמה ועד שאינה מיוחדת, עלויות מרגע ההו/או היערכות  הציוד, עלויות בגין הקמה 

הוצאות הכלליות למועד אספקת השירותים ובמהלך אספקת השירותים, ה

, וכל הוצאה פי מכרז זה-וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על

מובהר כי לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של אחרת פרט למע"מ. 

 המציע ו/או מי מטעמו.  

בנוסף על התמורה הנקובה שהוא תשלום ישולם כל  שלאלמען הסר ספק יובהר    .ג

 לעיל, למעט מע"מ. 

של כל התחייבויות והפעולות ומעולה מלא , כלול ביצוע מושלםתהצעת המחיר  .ד

 התאגיד. של  הנו המלאלשביעות רצוהנדרשות למתן השירותים 

 . ספק הזוכהת החייב אהמחיר דנן תהצעת  .ה

התחייבויות הספק לביצוע כל תשלום מובהר כי על הצעת המחיר לכלול את מלא  .ו

ת שהוא המגיע לעובדיו ו/או למי מטעמו מכוח כל דין ו/או הסכם כפי שיעודכנו מע

ובהיערכות לשהות  לעת ובכלל זה כל עלות הכרוכה בשהות ממושכת בתנאי שטח

ישא בכל י  ,שכזאת. להמחשה, הספק ידאג להיערכות ולאספקת מזון ושתייה לצוות

ככל שיהא צורך בלינת מי מצוות הספק במקום האירוע או ה. עלות וכיוצא בז

בסמוך לו, הספק בלבד יישא בכל העלויות הכרוכות בהסדרי הלינה, וידאג לכל 

 עמוד בדרישות כל דין.      והכל בנוסף לכל התחייבויותיו להנדרש להסדר הלינה 

ת של משואו אי התמו/הספק הזוכה  התקיימות של איזו מהערכותאי יובהר, כי  .ז

פרט כלשהוא בשירותים , לרבות בנוגע לוכניותיואו ת ו, תחזיותיואיזו מציפיותי

לא יהוו בשום מקרה עילה ו/או בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה 

או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים /המחיר דנן ו לשינוי של הצעת

יבצע חלק מהם באופן ז, אף אם התאגיד יפצל את השירותים, במסמכי המכר

 עצמאי או באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותים כלל מאת המציע. 

מיום אישור החשבונית על ידי יום,  30תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  .ח

 התאגיד. 

היא מובהר כי אין באמור במסמך דנן מכדי לגרוע מכל אחריות ו/או חבות אחרת ש .ט

קים מטעמו ו/או כל מי שיפעל מטעמו לקיים של הספק כלפי עובדיו ו/או המועס

אחר דרישות כל דין ו/או הסכם ובכלל זה קבלת כל היתר ככל שיידרש מטעם כל 

 גורם שהוא ובכלל זה מאת משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.    

    

יי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותהנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי  

 . , ההסכם ומסמכי המכרזלפי הדין
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 שם המציע: ...............................

 מספר מזהה )מס' ת"ז / מס' עוסק מורשה / מס' רישום(: 

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

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

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

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

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

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

 וא"ל של איש הקשר: כתובת ד

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

 על החתום:

 

______________________                                                      _____________ 

 שם המציע + חתימה         תאריך                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

  הצעת מחיר– 'המסמך 

  ניידת קטנהבאמצעות ים דחופים בעבור שירות

 יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המסמך 

 21/2020מכרז פומבי מס' 

)להלן:   _____________________ מס' מזהה ................... אנו החתומים מטה

עיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו, על כל תנאיו לאחר שקראנו ב"( המציע"

וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט  ודרישותיו

מתכבדים ובהסכם, מפרט הטכני  –במסמך ב' במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה 

 המחיר כדלקמן:  בזאת להגיש הצעת

", "שירותים דחופים", דחופים ניידת שירותי"", שירותיםה מועד אספקת"המונחים: 

שירותי צוות " "לוויניתשירותי ניידת ", ניידת שידור לווינית"", "ניידת לווינית""

 המפרט הטכני.    –כהגדרתם במסמך ב' וכל מונח אחר יהא משמעם  "מקצועי

 עה כלפיה. על כל מציע להשלים את הצעת המחיר בהתאם לסוג הניידת שהוא מגיש הצ

)עשר( שעות אשר יכולות להיות בכל מהלך היממה, בכל אחד מימי  10 -" יום עבודה"

 השנה, כולל בימי מנוחה, שבתות, ובימי שבתון בהתאם לדרישת התאגיד. 

 

      

 

  

בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך את ההצעת המחיר יש למלא 

 .בטופס זה

לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או  מחיר הערות כלשהן ואיןאין להוסיף לטופס הצעת ה

 . סתייגויות מכל סוג שהואה

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

בוצעו לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר ש

דעתו הבלעדי   על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע, בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול

 לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה. 
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 הצעת מחיר בגין שירותי ניידת שידור לווינית

ימלא את  –ווינית מציע המגיש הצעה בקשר לשירותים דחופים באמצעות ניידת שידור ל

 הצעת המחיר שבטבלה הבאה:  

 בש"חהצעת המחיר  ה יחיד תיאור השירותים 

  (לא כולל מע"מ)ליחידה  

שירותים דחופים באמצעות 

 לווינית ניידת שידור 

 ___________ ש"ח  יום עבודה 

 

 

 

 הבהרות להצעת המחיר:

מובהר כי ם האירוע. מועד אספקת השירותים במקומועדי היחידות "ייספרו" החל מ  .4

האירוע, ו/או זמני הנסיעות לא תשולם כל תמורה נוספת שהיא בגין נסיעות למקום 

גם באם יהיה מדובר בתנאים בלתי שגרתיים )למשל תנאי שטח ו/או תנאי מזג אויר 

  . , למעט האמור להלןקשים(

 תוספות לתשלום:   .5

תיגזר רק התוספת  .25% תשולם לזוכה תוספת של 11-השעה הבעבור  .א

תשולם ,   12  –. החל מהשעה ה  מהתשלום המגיע בעבור שירותי הצוות המקצועי

התוספת תיגזר רק מהתשלום המגיע בעבור שירותי . 50%לזוכה תוספת של 

  .הצוות המקצועי

ביום שישי או בערב חג  16:00)החל משעה ימי מנוחה במתן שירותים עבור ב .ב

בערב, לפי העניין( תשולם  20:00בשעה  לפי העניין, ועד למוצ"ש או למוצאי חג

גזר מהתעריף י, שתרק בעבור שירותי הצוות המקצועי 50%ל לזוכה תוספת ש

  שיציע עבור החלק היחסי של השירותים שיסופקו במועדים כאמור.   

לפקודת סדרי השלטון והמשפט, )א( א. 18כמשמעותם בסעיף  - ימי מנוחה

 למעט יום הכיפורים. , 1948-התש"ח

עבור מתן שירותים ביום בחירות לכנסת בלבד, תשולם לזוכה תוספת של ב .ג

שתיגזר מהתעריף שיציע עבור החלק רק בעבור שירותי הצוות המקצועי,    100%

, וזאת בלבד שיום הבחירות היחסי של השירותים שיסופקו במועדים כאמור

   יוכרז כיום שבתון. 
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"מ לכל כיוון ממשרדי התאגיד בתל ק 80תשלום נוסף בעבור נסיעה למרחק העולה על  .6

 אביב אל או ממקום האירוע:    

העולה נסיעה אשר יהא במרחק ובחזרה ממקום אירוע, מקום אירוע אל בעבור נסיעה 

ממשרדי התאגיד ברחוב קרמניצקי בתל לכיוון אחד, ( googles maps"מ )לפי ק 80על  

בעבור גין שירותי הניידת בלבד במהצעת המחיר  0.5%אביב, תשולם לזוכה תוספת של 

מדובר במרחק נסיעה ולא במרחק ק"מ לכל כיוון.  80העולים על  ק"מ נוספים 10כל 

 . בדרך הקצרה ביותר מנקודת המוצא אל היעד אווירי

 המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע  והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:   

הזוכה את ספק בכתב מאת הראש ומתשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד  .י

 על ידושהוזמנו בפועל השירותים מלא ובכפוף לביצוע בהיקף שיוזמן , השירותים

 . לשביעות רצונו המלאה של התאגיד

 ההוצאותהעלויות, תשלומי המיסים ואת כל ת וללהצעת המחיר המוצעת כ .יא

כל את ובכלל זה ללא יוצא מן הכלל, לספק הזוכה מכל מין וסוג שהם שיידרשו 

, תכנות מחשב, הרווחים, השירותים, החומרים, שכר עובדים, נסיעות, עזרים

עלויות אחריות ושמירה וביטוח על הניידת ו/או ות, אמצעים טכנולוגיים, שליחוי

שאינה מיוחדת, עלויות מרגע ההקמה ועד ו/או היערכות  הציוד, עלויות בגין הקמה 

הוצאות הכלליות ותים, הלמועד אספקת השירותים ובמהלך אספקת השיר

, וכל הוצאה פי מכרז זה-וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על

מובהר כי לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של ת פרט למע"מ. אחר

 המציע ו/או מי מטעמו.  

בנוסף על התמורה הנקובה שהוא תשלום שלא ישולם כל למען הסר ספק יובהר    .יב

 יל, למעט מע"מ. לע

של כל התחייבויות והפעולות ומעולה מלא , כלול ביצוע מושלםתהצעת המחיר  .יג

 התאגיד. של  הנו המלאלשביעות רצוהנדרשות למתן השירותים 

 . ספק הזוכהת החייב אהמחיר דנן תהצעת  .יד

מובהר כי על הצעת המחיר לכלול את מלא התחייבויות הספק לביצוע כל תשלום  .טו

שיעודכנו מעת בדיו ו/או למי מטעמו מכוח כל דין ו/או הסכם כפי שהוא המגיע לעו

ובהיערכות לשהות  לעת ובכלל זה כל עלות הכרוכה בשהות ממושכת בתנאי שטח

ישא בכל י  ,שכזאת. להמחשה, הספק ידאג להיערכות ולאספקת מזון ושתייה לצוות

רוע או ככל שיהא צורך בלינת מי מצוות הספק במקום האיעלות וכיוצא בזה. 

רוכות בהסדרי הלינה, וידאג לכל בסמוך לו, הספק בלבד יישא בכל העלויות הכ

 עמוד בדרישות כל דין.      והכל בנוסף לכל התחייבויותיו להנדרש להסדר הלינה 

או אי התממשות של ו/הספק הזוכה  התקיימות של איזו מהערכותאי יובהר, כי  .טז

פרט כלשהוא בשירותים לרבות בנוגע ל ,וכניותיואו ת ו, תחזיותיואיזו מציפיותי

לא יהוו בשום מקרה עילה ו/או בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה 

או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים /המחיר דנן ו לשינוי של הצעת
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ז, אף אם התאגיד יפצל את השירותים, יבצע חלק מהם באופן במסמכי המכר

 ם כלל מאת המציע. א ידרוש שירותיעצמאי או באמצעות אחרים או ל

מיום אישור החשבונית על ידי יום,  30תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  .יז

 התאגיד. 

מובהר כי אין באמור במסמך דנן מכדי לגרוע מכל אחריות ו/או חבות אחרת שהיא  .יח

של הספק כלפי עובדיו ו/או המועסקים מטעמו ו/או כל מי שיפעל מטעמו לקיים 

ו הסכם ובכלל זה קבלת כל היתר ככל שיידרש מטעם כל שות כל דין ו/אאחר דרי

 גורם שהוא ובכלל זה מאת משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.    

    

הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי 

 . , ההסכם ומסמכי המכרזלפי הדין

 

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

 מספר מזהה )מס' ת"ז / מס' עוסק מורשה / מס' רישום(: 

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

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

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

 ר ותפקידו: .................................. שם איש קש

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

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

 כתובת דוא"ל של איש הקשר: 

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

 חתום:על ה

 

______________________                                                      _____________ 

 שם המציע + חתימה                                                    תאריך                        
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 מסגרתהסכם  –' ומסמך 

 דחופיםלאספקת שירותי ניידת 

 גיד השידור הישראלי בעבור תא

 

 2020......... בשנת  ..........לחודש  ........................ יוםשנערך ונחתם ב

 ב י ן : 

 תאגיד השידור הישראלי

 באמצעות:_______________________________________

 ירושלים 23כנפי נשרים מרחוב 

 "(המזמיןואו " "התאגיד" -)להלן 

  אחדמצד           

 ל ב י ן: 

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

 באמצעות:

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

 המוסמכים והמורשים בשם הספק  להתקשר בהסכם זה ולחתום 

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

 "(הספק" –)להלן 

 שני  מצד          

 

 ניידת כדלקמן:    שירותיקבלת והתאגיד מעוניין ב הואיל

   דחופים שירותי  ניידת קטנה 

 דחופים שירותי ניידת לווינית 

 "(;המכרז" -התאגיד )להלן  אשר פרסם 21/2020מכרז כמפורט במסמכי 

לצורך  השתתף במכרז, והצעתו במכרז, נבחרה כהצעה הזוכה במכרז הספקו והואיל

אספקת רותי ניידת דחופים באמצעות נידת שידור קטנה ו/או  אספקת שי
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הנדרש(   לווינית )יש לסמן אתשירותי ניידת דחופים באמצעות נידת שידור 

 ; על ידי וועדת המכרזים של התאגיד בישיבתה מיום ____________

והספק מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו את כל היכולת והאמצעים  והואיל

ם, לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן הדרושי

תים את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לאספקת השירו

 כהגדרתם בהסכם זה לפי כל תנאי המכרז וההסכם;

לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי ומסכימים  והצדדים מבקשים והואיל

 .הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 נספחי ההסכם, הגדרות והמבוא, כותרות הסעיפים .1

ובסיס להתקשרות  מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנוהסכם זה המבוא ל .1.1

כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות   .הצדדים לפיו

אותה משמעות שהוקנתה  הקריאה בלבד. למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא

להם במסמכי המכרז, אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם 

 משמעות אחרת.

ה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם במקר .1.2

ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות זה 

התאגיד ועל חובות נותן  ומוסיפות על זכויות המיטיבות עם התאגיד

למען הסר ספק, מובהר כי חוסר  אלא אם נאמר במפורש אחרת.השירותים 

 ירה.לא ייחשב כסת

מועד אספקת ", "מועד ההזמנה", "השירותים" המונחים: המונחים: .1.3

שירותי ניידת ", "שירותי ניידת", "סוגי ניידות", "ניידת", "השירותים

, דור קטנה", "שירותי ניידת קטנה""ניידת קטנה", "ניידת שי, "דחופים

"ניידת לווינית", "ניידת שידור לווינית", "שירותי ניידת לווינית", 

יהא משמעם כפי שהוגדרו במסמך ",  "שירותים נלווים",  שירותי צוות מקצועי"

  . המפרט הטכני –ב' 

" לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית כל דיןבהסכם זה: " .1.4

מינהלי, תכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר, פקודה, כת, חוקי עזר, צו מוסמ

תקן מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל )א( כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או 

יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; )ב( בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע 

 לאו. כם במפורש ובין אםמלוא התחייבויות הספק בהסכם; )ג( בין אם נזכרו בהס

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:  .1.5

 ; מפרט טכני –ך ב' מסמ  – נספח א'

 ; מסמך ד' ו/או מסמך ה' הצעת המחיר  – נספח ב'

 התחייבויות לשמירה על סודיות;   - 'נספח ג



57 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים;   - נספח ד'

  ביטוח; נספח   –' 1נספח ה

  ;ביטוחקיום מסמך אישור  - '2ה נספח

 נוסח ערבות ביצוע  –' ונספח 

 תשובות ההבהרה מיום _________.   -נספח ז' 

נוגעים לליבת הפעילות של ההתקשרות דנן מובהר כי השירותים נשוא  .1.6

התאגיד, ונדרשים לשם מהות ביצוע תפקידו. על הספק הזוכה לתן את 

תנאי זה בדייקנות ובמסירות.  באופן שוטף ורציף באיכות מעולה,השירותים 

    . הנו יסודי עקרי ומהותי להתקשרות

כתנאי מתלה להתקשרות עם המציע בהסכם זה המציע מתחייב ומצהיר  .1.7

 כדלקמן:

כי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם כוללים  .א

 הערה בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי". 

אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון למועד  .ב

 בו חתם המציע על הסכם דנן. 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת  .ג

פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, ולא רגל או 

 הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים. 

 התחייבויות והצהרות הספק .2

 פק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:הס

לפי מסמכי המכרז על נספחיו, לרבות הסכם שיוזמנו ממנו לספק את השירותים  2.1

 זה ובכפוף לכל דין ולהוראות התאגיד.

בדק את כל הנתונים, יבל מהתאגיד את כל הפרטים הנוגעים להסכם זה, וכי כי ק 2.2

כל נתון אחר בדק  , וכןההסכם, את נספחיו ואת כל מסמכי המכרזאת והבין קרא 

הנדרש לצורך ביצוע השירותים. עוד מצהיר הספק כי אינו מסתמך על כל מצג 

 התאגיד.מנציגי  שאינו מופיע במפורש בהסכם זה, לרבות כאלו שניתנו ע"י מי

ציוד, ה, המתאים האדם כוח, הניסיון, ההכשרה, המומחיות, הידע בעל הוא כי 2.3

 ביצוע בתחום והמוניטין ספיתוהכ המקצועית היכולת, הנדרשים אמצעים

 ויספק מקצועית מבחינה ההסכם י"עפ בהתחייבויותיו יעמוד וכי, השירותים

 בהנחיות ומדויקת מלאה עמידה ותוך ומקצועי יעיל באופן השירותים את ויבצע

 וכן, ורצונ ולשביעות התאגיד י"ע שיקבעו הזמנים בלוחות התאגידמ שהתקבלו

 .שורכוו יוזכויות על שמירה תוך
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מצויים בידיו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין, תנאי כי   2.4

המכרז והסכם זה לביצוע כלל התחייבויותיו באופן, במועד ובאיכות הנדרשת, תוך 

 עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו ו/או יוגדרו לו ע"י התאגיד. 

 ככל, בלבד תוחוקיו מורשות בתוכנות שימוש יעשה השירותים ביצוע לצורך כי 2.5

 וצריםו/או המ ככל שנדרש רישיון לגבי פריט כלשהו של השירותים .לכך שיידרש

האחריות להשגתו ו/או הציוד ו/או כל עניין אחר הקשור באספקת השירותים, 

 תהיה של הספק בלבד.

שום דרך או אופן הפרת במילוי התחייבויותיו של הספק על פי ההסכם אין בכי  2.6

 במישרין או בעקיפין.  כלשהו, זכויות צד ג'

השירותים שיסופקו לתאגיד יעמדו בכל עת בכל דרישות החוק בכלל ובעניין כי  2.7

ניהול ספרים והוראות חשבונאיות שונות המפורסמות ע"י רשות המיסים,  וכן 

 באמות מידה חשבונאיות, כפי שתהיינה באותה עת, בפרט. 

ניתנים השירותים ם באמצעותהמערכות, הציוד והמכשור לכל חראי להיות א 2.8

לתאגיד, תוך עמידה ברמת השירות המובטחת; הספק ירחיב, יתאים, יתקן ויעדכן 

ככל שיידרש על מנת להבטיח שירות עדכני ותקין המערכות, הציוד והמכשור את 

  .לכל אורך ההתקשרות

והשירותים מושא הינו בעל כל הניסיון, הידע מקצועי ומומחיות באספקת  2.9

, באופן המאפשר לו לבצע את השירותים בעצמו ובאמצעות עובדים ההתקשרות

ואשר תחום מומחיותם הינו ו/או קבלני משנה שלו  המועסקים על ידו במישרין

 בתחום השירותים.

מקום ששירות או חלק כלשהו ממנו ניתן על ידי, או באמצעות, מי מטעם הספק  2.10

לוונטיים יקיימו את פק כי מבצעי השירותים הרשאינו הספק עצמו, ידאג הס

ההתחייבויות המוטלות על הספק מכוח הסכם זה בנוגע לאספקת השירותים. 

מובהר כי אין באספקת השירותים באמצעות או על ידי צד שלישי כלשהו מטעם 

הספק כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה, ואין בו כדי ליצור מערכת 

 קבלני המשנה ו/או צדדי ג' כאמור.כלשהי בין התאגיד לבין  יחסים משפטית

לבצע את השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד, במומחיות ובמקצועיות  2.11

הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. הספק מתחייב לעשות את כל 

הדרוש לביצוע השירותים, להקדיש את מרצו, ניסיונו וכושר עבודתו לשם כך, 

הפעיל את מלוא כישוריו להטמעת השירותים לעשות את מיטב מאמציו ול

 ולאספקת שירות ברמה נאותה לתאגיד. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לעשות כל דבר נדרש וסביר  2.12

 היה עושה לשם ביצוע השירותים על פי הסכם זהו/או בעל מקצוע שמומחה 

אגיד וביצועם געים לליבת העשייה של התבהתחשב בכך שמדובר בשירותים הנו

 באופן יסודי, איכותי, מקצועי ומעולה הנו מעקרי ההתקשרות דנן. 
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לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי התאגיד, עובדיו ו/או הקשורים עמו ולחתום על כל  2.13

מסמך או תצהיר בקשר למהימנות שירותיו ו/או מילוי תפקידו כלפי התאגיד ולא 

ד, לשמו הטוב, לעסקיו ולה העלולים להזיק לתאגילעשות כל מעשה או פע

 ולפעילויותיו.

עמן הוא עושה שימוש והציוד לעדכן באופן שוטף את כלל התוכנות והמערכות  2.14

במסגרת המכרז, כך שיהיו בגרסה האחרונה והעדכנית ביותר, בין אם באופן יזום 

 ובין אם בעקבות דרישות התאגיד.

. ביותר  י ומהימןבאמצעות כוח האדם מקצוע  לבצע את השירותים נשואי הסכם זה 2.15

אין באמור כדי לגרוע מסמכות התאגיד לבקש מהספק להחליף מי מכוח האדם 

מכל סיבה שהיא ואף ללא כל  של התאגידהבלעדי כאמור, בהתאם לשיקול דעתו 

 , והספק מוותר בזאת על כל טענה הקשורה לכך. סיבה

 ו יהילא ו/או מי מטעמו הספק  מובהר כי במידה והשירותים שניתנו על ידי 2.16

לשביעות רצונו של התאגיד, רשאי התאגיד על פי שיקול דעתו הבלעדי לדרוש את 

תיקון התוצר שהתקבל, על חשבונו של הספק, והספק מתחייב לפעול כאמור ללא 

כל תוספת תשלום, ובהתאם להנחיות נציג התאגיד, במועד שייקבע לכך על ידי 

 התאגיד. 

או קלקול הקיים ו/או הצפוי בניידות  כל ליקויועל אחריותו נו לתקן על חשבו 2.17

השידור ו/או בכל מוצר ו/או אביזר ו/או ציוד הנלווה או הנדרש לצורך קבלת 

השירותים, וזאת באופן מיידי ובמועד שייקבע על ידי התאגיד. לא קבע התאגיד 

קולים מועד כלשהו או לא נתן הנחייה מפורשת לתיקון הליקויים ו/או הקל

 מציע לתקנם לאלתר וללא כל דיחוי. האמורים, מתחייב ה

ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות כי  2.18

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

 .בהתאם לצרכי התאגיד ככל שיידרש

 ו, מנהליעובדיול וש והטוב של וובשמ תאגידשלא לפגוע בדרך כשלהי במוניטין ה 2.19

 ו, ויעשה ככל יכולתו שלא לעשות כאמור.ומטרותי

למנות ולייחד איש קשר למתן השירותים עבור התאגיד, אשר יהיה בקשר מתמיד  2.20

עם נציג התאגיד, יפעל מולו בתיאום מלא, יענה על כל דרישה והוראה שתימסר 

 לו, בכל אופן עליה יורה נציג התאגיד.

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף תהוראו את לקיים יפעל כי 2.21

 עליו  יחולו  או/ו עליו  חלות  והן  במידה"(  זכויות  שוויון  חוק: "להלן)  1998-ח"התשנ

 100 יעסיק או/ו מעסיק והוא במידה, בנוסף וכן, ההתקשרות תקופת במהלך

 העבודה  משרד  של  הכללי למנהל  יפנה, ההתקשרות  תקופת  במהלך  לפחות  עובדים

 הקשורים והנחיות הוראות יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים רווחהה

 .שיינתנו ככל, כאמור זכויות שוויון בחוק
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 שניתן צו כל על לרבות, הצהרותיו בתוקף שיחול שינוי כל על מיד לתאגיד להודיע 2.22

 על זה להסכם בהתאם השירותים את להעניק יכולתו את מגביל או והאוסר כנגדו

 כל על, שעות 48 בתוך המאוחר לכל, ובכתב פ"בע לתאגיד יודיע קהספ. נספחיו

 להעניק באפשרותו יהיה לא כי עולה בו מקרה כל על או/ו החוקי במעמדו שינוי

 אחר לעמוד יוכל לא כי מסתברת אפשרות כל על או/ו המבוקשים השירותים את

 .זה הסכם לפי התחייבותו

 גם כמו חלקיו כל על זה בסעיף ותהמפורט הספק הצהרות של נכונותן כי מובהר 2.23

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

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

 .בכך הכרוך כל על, הספק מצד זה הסכם של יסודית

 תקופת ההתקשרות  .3

מיום חתימת התאגיד על חודשים  12ה של היה לתקופת תקופת ההתקשרות עם 3.1

 "(. הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן: "ההסכם 

לתאגיד תהיה הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את התקופה האמורה,  3.2

 48באותם תנאים או בתנאים המטיבים עם התאגיד, לתקופות נוספות של עד 

ורט בהסכם )להלן: דשים נוספים, בכל תמהיל תקופתי שיבחר, הכל כמפחו

 (. תקופת ההארכה""

להביא את ההתקשרות לסיומה , מבלי לגרוע מן האמור, לתאגיד שמורה הזכות 3.3

בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת 

ותר בזאת על כל טענה בקשר מווהספק  מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו.  

 לכך. 

 םהשירותי אספקת .4

 הזמנת השירותים 4.1

תעשה לפי  בקש התאגיד בכל פעםפי שישירותים כההזמנה בפועל של ה

שהתאגיד יעביר לספק מעת הזמנת השירותים  למסמך  דרישות התאגיד בהתאם  

התאגיד יהא רשאי שלא לבצע  "(.שירותים הזמנת: "זה בהסכם)לעת לפי צרכיו 

 הזמנת שירותים כלל. 

לתקציבו   ,מעת לעת  עתו הבלעדי, בהתאם לצרכיוהתאגיד יהיה ראשי לפי שיקול ד 4.2

ו, להזמין גם שירותים נוספים על המפורט במפרט הטכני כפי שיקול דעתלו

 שיפורטו על ידי התאגיד. 

למען הסר ספק מובהר המונח "שירותים" כולל גם את השירותים הנוספים כאמור  4.3

ל הוראות ההסכם לעיל, וגם הם יוזמנו באמצעות הזמנת שירותים ויחולו עליהם כ

 האמורות ביחס לשירותים. 

 רותיםתנאי הזמנת השי 4.4
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י שיקול דעתו וצרכיו את תמהיל לפבכל הזמנת שירותים, יפרט התאגיד  4.5

 לסוג הניידת: השירותים הנדרש, היקפם סוגם בקשר 

 תמהילם והיקפם.   שירותי הצוות המקצועי .א

 תמהילים והיקפם.  השירותים הנלווים .ב

  ילם והיקפם. תמה שירותים אחרים .ג

 . ם שלבי ביניים וכיוצא באלהמיוחדיובכלל זה לוחות זמנים  לוחות זמנים   .ד

 מקום האירוע. .ה

 מיוחדות. תנאים, דרישות  .ו

 .דעת התאגיד, צרכיו ותקציבו-רלוונטי נוסף, לפי שיקולעניין כל  .ז

הזמנת שבדרישות  הולפי    מועדיםתנאים, בעל הספק לפעול ולספק את השירותים ב 4.6

 ההסכם דנן ותנאי המכרז.   ,השירותים

, את סוגי השירותים  לאספקת  הזמנים  לוח  אתבכל עת    לעדכן  רשאי  יהיה התאגיד 4.7

 הספקכל תנאי אחר. לשנות, להוסיף לבטל היקפם ו/או , תמהילים, השירותים

 או/ו  בשינויים  יהיה  לא  כי,  מובהרעדכונים כאמור.  ל  בהתאם  השירותים  את  יספק

 לפיצוי או/ו תמורה לתוספת זכות כל לספק להעניק מנת על האמוריםדכונים בע

 .שהם וסוג מין מכל שיפוי או/ו

 כלשהו להיקף מצג או התחייבות ללא התקשרות 4.8

. ללא התחייבות להזמנת כמויות או היקפים כלשהםההתקשרות היא 

התמורה תשולם לזוכה על פי ביצוע השירותים על ידו בפועל, בהתאם 

 ואושרה ע"י התאגיד.מכרז רת השהוגשה במסגהכספית להצעה 

 שיסופקוו/או תמהיל ו/או מרכיבי השירותים    היקףהסכם זה הינו הסכם מסגרת ו

אותם  אספקת היקף כ"לסה בהתייחס והן בודדתת שירותים בהזמנ הן, בפועל

 מעת ייקבעו(, בכלל אם) ומאפייניהם מועדם ההתקשרות תקופת בכלשירותים 

 משיקולי וכן והבלעדי המוחלט דעתו שיקול פי ועל התאגיד צורכי פי על לעת

ואף ללא כל סיבה, מבלי שהתאגיד יהא חייב לנמק או להסביר את  תקציב

 כלשהו  בהיקףותים  שיר  מהספק  להזמין  מתחייב  אינו  התאגיד  כי,  מובהר.  שיקוליו

 או/ו פיצוי לכל זכאי יהיה שהספק מבלי וזאת, בכלל אם, מסוימים במועדים או/ו

  .לכך בקשר שהוא וסוג מין למכ, שיפוי
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 בהזמנת השירותיםוביטול שינויים  4.9

, לבטל או להוסיף כל תנאי שבהזמנת השירותים לשנותבכל עת  יהא רשאי  התאגיד  

 .דעתו הבלעדיובכלל זה לבטל את הזמנות השירותים והכל לפי שיקול 

 סכם אינו מעניק בלעדיותהה 4.10

התאגיד להענקת בלעדיות אין בהסכם כדי להוות הסכמה או התחייבות מצד 

  .בביצוע השירותיםספק ל

הספק. מהשירותים שלא באמצעות כלשהו התאגיד יהא רשאי להזמין שירות  4.11

לבצעם בעצמו, או להתקשר עם כל גורם אחר הכל לפי שיקול תאגיד יהא רשאי ה

 ., ובכלל זה גורם שלא הגיש הצעה למכרזדעתו הבלעדי

 עדיפות לתאגיד 4.12

ליתן על הספק  ספק גם עבור אחריםספק מו המובהר, כי במקרה שב

וזאת בכל ההיבטים. למשל: על הזוכה  לתאגיד במתן השירותים עדיפות

להיות זמין בעבור התאגיד תחילה, לתעדף את התאגיד בכוח האדם המיומן 

והמנוסה יותר, להטמיע בתאגיד עדכונים טכנולוגיים ועוד. מבלי לגרוע 

אירועים שמעצם טיבם סביר כי יצריכו   מהאמור, בכל מקרה של התקיימות

רתי, ובכלל זה אירועים חדשותיים, אירועים מתפרצים, סיקור תקשו

על הזוכה במכרז  -אירועים ציבוריים, אירועים בעלי השפעה וכיוצא באלה 

לדאוג ולוודא תחילה את הצורך של התאגיד בשירותים ולהימנע ממצב שבו 

תים בעבור אירועים אלה. סעיף זה לא יהא בידו לספק לתאגיד את השירו

 י בהתקשרות.     הנו מהותי ועקר

 : אופן אספקת השירותים 4.13

יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים אחרים אלא אם הספק 

קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד, וזאת באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה 

 של התאגיד. 

 התמורה .5

ומילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה במלואן  יםהשירותתמורת אספקת  5.1

נספח ב' ים והתעריפים שנקב בובמועדן, התאגיד ישלם לספק תמורה לפי המחיר

 .ו/או מסמך ה' להצעת המחיר מסמך ד' הצעת המחיר –

לתמורה יתווסף מע"מ כדין, כשיעורו במועד התשלום בפועל, ומודגש כי לא  5.2

 פרשי הצמדה כלשהם.יתווספו לתמורה ריבית ו/או ה

במקרים בהם תידרש הקמה ו/או היערכות מיוחדת מבעוד מועד, היינו  5.3

נדרש להביא מששלא בסמיכות זמנים למועד אספקת השירותים )למשל 

את הניידת יום מראש לצורך הקמה ו/או היערכות( הצדדים יסכימו באופן 

גובה מ 25%על תשלום תמורה נוספת שלא תעלה על , מראש ובכתב, נפרד
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שירותי הניידת הרלוונטית, בגין הקמה ו/או היערכות מיוחדת. תעריפי 

ובהר כי עלויות בגין שמירה, אחריות, ביטוח וכיוצא באלה, בכל עת, מ

  . יחולו על הספק בלבד, ולא תשולם כל תוספת תשלום שהיא

או צוות מקצועי שלא פורט בנספח ב' /במקרים בהם יידרשו שירותים נלווים, ו 5.4

לבקש שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי )אך לא חייב( לפי אגיד התרט הטכני, המפ

ככל שיהא בידי הספק לספקם, הצדדים יסכימו מהספק את אספקת השירותים. 

 בנפרד, מראש ובכתב על התעריפים שישולמו לספק בגין השירותים הנלווים. 

 צועיהמק הגורם ואישור שבהזמנת השירותים השירותיםמלוא  אספקת לאחר 5.5

, בכפוף התאגיד של המלא רצונו לשביעותהושלמו  השירותים כי אגידהת מטעם

 התמורה בגין כחוק מקורית מס חשבונית לתאגיד הספק יגיש, לאחריות הספק

 ובה פירוט השירותים שסופקו, והם יועברו לאישור נציג התאגיד. 

כאמור, בון  ידי התאגיד  יבוצע התשלום כנגד חש-לאחר אישור דרישת התשלום על 5.6

 ידי נציג התאגיד.-ימים מיום אישור החשבונית על 30בתנאי שוטף + 

הספק מתחייב להשיב כל סכום עודף ו/או שגוי שהועבר אליו מידי התאגיד, וזאת  5.7

 .ימים ממועד שליחת הדרישה 7-בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים 5.8

, וכן כל 1976-וריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"וציב

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

ינכה במקור מכל תשלום לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר התאגיד   5.9

לפני ביצוע  סביריש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא הספק, זמן 

 התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

 ,הכוללתהסופית, המוחלטת,  התמורה האמורה הינה התמורה המלאה,  5.10

 ,לפי הסכם זה ונספחיו ספקבעבור מילוי כל התחייבויותיו של ה ההוגנת

נוספות ההוצאות הוות עלויהכל כן ו ספק,של הוהרווח ובכלל זה התקורה 

מובהר כי לא תשולם כל תמורה   מכל מין וסוג שהם.  שיש לו, ו/או שתהיינה לו,

נוספת שהיא בגין נסיעות למקום האירוע, ו/או זמני הנסיעות גם באם יהיה מדובר 

 בתנאים בלתי שגרתיים )למשל תנאי שטח ו/או תנאי מזג אויר קשים(.  

פק מתחייב לשאת על חשבונו בכל , הסמבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן זה

 אספקתהתשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת 

  לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם, ציוד וכל הכרוך בכך. השירותים

מסמך ד' הצעת המחיר יחולו על  –כל יתר תנאי המכרז, ותנאי נספח ב' להסכם  5.11

   מנה.ההתקשרות דנן כחלק בלתי נפרד הי
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  ביטול הזמנה על ידי התאגיד .6

בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל  ת השירותיםהתאגיד יהיה רשאי לבטל את הזמנ

 מנוע יהיה וכן חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת מוותר והספקסיבה ואף ללא כל סיבה 

 או/ו טענות לרבות, לכך בקשר שהן וסוג מין מכל תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומושתק

 בגין נשא בהן תשלומים או/ו הוצאות או/ו נזקים בגין שיפוי או/ו פיצוי שעניינן תביעות

 : בכפוף לאמור להלן השירותים הזמנת ביטול

לא יהיה  – אספקת השירותיםומעלה לפני מועד דקות  45שעה ו  בוטלה ההזמנה 6.1

לא בגין הוצאות  גם ולכל תמורה אחרת שהיא הספק זכאי לכל פיצוי בגין הביטול

 ;ככל שהיו

יהיה  - אספקת השירותיםדקות לפני מועד  105דקות ועד  45בין  בוטלה ההזמנה 6.2

 .מההזמנה שבוטלה 40%הספק זכאי לתשלום בגובה 

יהיה הספק  –אספקת השירותים לפני מועד דקות  45 –פחות מ בוטלה ההזמנה  6.3

 זכאי למלוא התמורה בגין אותה הזמנה.

דבר ביטול ההזמנה. לכל גורם בספק על משלוח הודעה על ידי התאגיד " ביטול ההזמנה"

)כגון הודעת טקסט, הודעת דואר אלקטרוני, שיחה  –ההודעה יכול ותהיה בכל דרך שהיא 

 טלפונית, אפליקציה ייעודית וכיוצא בזה(;

בהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על שינויים מכל מין וסוג שהם ככל שיהיו בהזמנת מו

ללא תשלום כל  ירותים, אותם יהא רשאי התאגיד לבצע בכל עת כולל במהלך האירועהש

  תמורה שהיא. 

 היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד לספק .7

קבלני, לפי בחירתו של הסכם זה מסדיר את התקשרות הצדדים ביניהם על בסיס  7.1

לי מניותיו הספק, ובהנחה כי חבותו של התאגיד אל מול הספק ו/או עובדיו ו/או בע

ו/או אחר כלשהו מטעמו בגין השירותים לפי הסכם זה תתמצה בתשלום התמורה 

 .שבהצעת המחיר וזאת בלבד הקבלנית המוסכמת

קבלן עצמאי על כל בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הספק כ 7.2

חר אכל גורם הנובע ומשתמע מכך. הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או 

כלשהו מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של התאגיד ולא 

מעסיק, וכי -ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד

פקח, או להדריך את הספק ו/או את עובדיו אין בכל זכות של התאגיד להורות, ל

כם זה כדי ליצור ביניהם יחסי מטעמו בביצוע הסכל גורם ו/או בעלי מניותיו ו/או 

 מעסיק.-עובד

ובהר בזאת ומוסכם כי התמורה חושבה בהנחה שהספק יוכל לממן וסכם וממ 7.3

מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים בהתאם לכל דין עבורו 
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ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם אספקת 

 השירותים. 

ת ומוסכם כי הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי מובהר בזא 7.4

כל דין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לאחר כלשהו מטעמו ו/או לכל אדם 

ם זה. התאגיד לא יהא חייב המועסק על ידו בקשר עם אספקת השירותים לפי הסכ

ום שכר, בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע השירות, לרבות לא בתשל

דמי ביטוח לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה 

 על פי כל דין.

הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה,  7.5

; חוק שעות 1987 –יהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז וכפי ש

; חוק הגנת 1951  –; חוק חופשה שנתית, התשי"א  1951  –א  עבודה ומנוחה, התשי"

; צווי ההרחבה בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, תשלום 1958 –השכר, התשי"ח 

ה וכיו"ב דמי ההבראה והשתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנ

חוקים/צווים/הסכמים מחייבים, וכפי שיעודכנו מעת לעת. הספק מתחייב 

ד אישורים תקופתיים בכתב, מעת לעת, לפי שיקול דעתו ולפי להמציא לתאגי

 דרישתו, על ביצוע האמור בסעיף זה.

 -על ידי ערכאה מוסמכת ומכל סיבה שהיא  -מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע  7.6

צדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את כי למרות כוונת ה

כעובד התאגיד ו/או כי התקיימו יחסי עמו ו/או מי מטהספק ו/או מי מעובדיו 

ו/או מי שכרו של הספק ו/או עובדו  , אזימי מטעם הספק עבודה בין התאגיד ובין

לעובד יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם  מטעמו  

התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של הספק, ועל הספק יהיה 

ד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר להשיב לתאגי

יפצה ו/או ישפה את התאגיד, מיד עם  , ובנוסף הספקכעובד התאגידלו המגיע 

ר הוצאות משפט ושכ  לרבותכל הוצאה  דרישתו הראשונה לעשות כן, במלוא סכום  

 טרחת עורך דין. 

ות כוונת הצדדים מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למר 7.7

המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק ו/או עובדיו כעובד 

התאגיד, הרי ששכרו של הספק ו/או עובדו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם 

משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים  זה על פי השכר שהיה
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ב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ביותר לאלה של הספק, ועל הספק יהיה להשי

 ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור  7.8

התאגיד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לספק בסעיף זה, רשאי יהיה 

 מהתאגיד.

להעסיק כוח אדם בהיקף ובעל כישורים  לשם אספקת השירותים, הספק מתחייב 7.9

וניסיון כנדרש במסמכי המכרז, בהצעה ובהסכם וכן הוא מתחייב לשלם לכל ספק 

 כל תשלום המגיע לו.

לכל תרופה ו/או סעד עפ"י מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכות התאגיד   7.10

מורה שהוא כל דין בגין הפרה זו, מובהר בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לקזז מהת

חייב להעביר לספק עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי הספק 

אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות התאגיד והוראות הסכם זה 

 ספק שלו סכום שהוא חב בו כלפיו.על נספחיו או כי הספק לא שילם ל

מטעם הספק ם מכל גורמבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לסרב לקבל שירותים  7.11

ובכפוף לאמור במסמכי המכרז, לתאגיד אין זכות להורות לספק להעסיק/להפסיק 

את העסקת עובדים/מועסקים מסוימים, אלא לדרוש להחליפם בכל עת כנותני 

שאלת זהות יתר עובדי הספק מסורה לחלוטין  השירותים לתאגיד מטעם הספק.

הספק, שלא בהתאם להוראות לספק. עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מעובדי  

חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת התאגיד 

 תחשב כהפרת הסכם זה על ידי הספק. –משום פגיעה בו או בצד ג'

מוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו הספק מצהיר כי ידוע לו ו 7.12

עליו ומסכים לאורו להתקשר בהסכם תנאי יסודי ועיקרי, אשר התאגיד מסתמך 

 זה.

 שימוש בכלים ובחומרים .8

, הדרושים לשם , הרישיונות וכיוצא באלההציוד, הכלים והחומרים כל 8.1

חשבונו, אלא אם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל 

 הוסכם אחרת מראש ובכתב.

 מתןלצורך  הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש כל 8.2

השירותים בהתאם להסכם  מתןהשירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג ל

 זה.

מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה  8.3

 ת הסכם זה.בזכויות צד ג' תחשב כהפר
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 אחריות הספק .9

לפי הספק יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהוא חב בו   9.1

הסכם זה ו/או לפי כל דין, שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של 

מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש התאגיד או 

 אחר כתוצאה מאספקת השירותים שבהסכם זה.לגופו של כל אדם 

זק מכל סיבה מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נ

שהיא שייגרמו לכל הנ"ל, כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקשרות זו, וכי אחריות 

 זו תחול על הספק בלבד.

וג, שייגרמו הספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה מכל ס 9.2

לתאגיד מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה 

, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת זה שבהסכם השירותים מאספקתאו עקיפה 

התאגיד. במקרה של תביעה יחול האמור בסעיף זה, ובלבד שהתאגיד יודיע לספק 

חר קבלתה, ולספק תינתן על קבלת תביעה כאמור אצלו, בסמוך ככל הניתן לא

 אפשרות להתגונן בפניה.

הספק בהתאם להסכם   יד-אישור התאגיד על ביצוע בפועל של אספקת שירותים על 9.3

זה, לא יהיה בו כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור 

 האמור כדי להטיל על התאגיד אחריות כלשהי לטיב העבודה.

 ביטוח .10

 על, ולקיים לערוך הספק על, דין כל פי על או זה הסכם פי על הספק מאחריות לגרוע מבלי

 חבות  ביטוח  ולעניין)  קיימת  הספק  אחריות  עוד  וכל  םההסכ  תקופת  כל  למשך,  הספק  חשבון

 המפורטים  הביטוחים את(, ההסכם תקופת תום לאחר נוספות שנים שלוש למשך, מוצר

 נפרד  בלתי  חלק  יםהמהוו  2ה'  –ו    1ים ה'כנספח  זה  להסכם  המצורף  הביטוח  עריכת  באישור

 ביטוח חברת אצל(, ןהעניי לפי", הביטוח עריכת אישור"ו" הספק ביטוחי: "להלן) ממנו

 . בישראל כדין מורשית

 

 ערבות ביצוע .11

לביצוע פי הסכם זה וכתנאי -להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על 11.1

כתנאי לחתימתו על תאגיד, השירותים על ידי הספק, על הספק להמציא לידי ה

להסכם זה  ו'  בנוסח המצורף כנספח₪,    2,000   בסכום שלערבות ביצוע  הסכם זה,  

כאשר כל רטנית כפי שנקבע בפניה הפהעניין(. סכום הערבות יעמוד על סך  )לפי

 . העלויות הכרוכות בערבות זו תהיינה על חשבונו של הספק בלבד

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן )עלייה בלבד( כפי שמתפרסם מעת  11.2

לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע 

 אריך האחרון להגשת ההצעות במכרז. בת
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פי ההסכם -בתוקפה למשך כל תקופת ההתקשרות עלערבות הביצוע תעמוד  11.3

)לרבות, תקופת הארכותיו, אם וככל שהתאגיד יבחר להאריכו )כולו או חלקו(, ועד 

 ( ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור.שלושים) 30 -ל

ק תביעות של עובדיו כנגדו ו/או תלונות על אף האמור לעיל, היה ותלויות כנגד הספ 11.4

אי תשלום בהתאם לדין, ו/או בכל מקרה שבו הספק לא יעמוד עובדים בגין 

בהתחייבותו כלפי התאגיד בהתאם להסכם זה, יאריך הספק את הערבות מעבר ל 

ימים וזאת עד לסיום ההליכים ו/או עד למועד אחר שייקבע על ידי התאגיד,  30-

 ו. בהתאם לשיקול דעת

אגיד את סכום ערבות בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע, ישלים הת 11.5

)שבעה( ימים  7הביצוע לסכום שהיה נקוב בה עובר החילוט האמור, וזאת בתוך 

 מיום החילוט.

למען הסר ספק יובהר, כי אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה, כאמור לעיל, כדי  11.6

פי יתר מסמכי -פי הסכם זהו/או על-אגיד עללפגוע בזכויות ובסעדים המוקנים  לת

 פי כל דין.-ו/או עלהמכרז 

לא מסר הספק את הערבות כנדרש, במועדה האמור לעיל, ייחשב הדבר כסירוב של  11.7

הספק להתקשר עם התאגיד בהסכם, ויהא התאגיד רשאי בין היתר, לנקוט בכל 

ן, ללא צורך סנקציה הקיימת לתאגיד בהתאם להסכם, למסמכי המכרז ולפי כל די

ר לעניין זה, כי אין ולא תהיינה לו כל בהודעה או בהתראה על כך. הספק מצהי

 טענות או דרישות כנגד פעולות אלו כאמור.

מבלי לגרוע מחובתו של הספק לקיים בכל עת ערבות בהתאם להוראות הסכם זה,  11.8

ובכלל זה להאריך את הערבות כאמור לעיל, הרי אם במהלך תקופת הסכם זה 

ע על כך לגורם שהנפיק מדת תקופת הערבות בפני סיום, רשאי התאגיד להודיעו

את הערבות, ויודיע כי אם לא יוארך תוקפה, היא תחולט. במקרה כאמור, לא 

ישולם לספק תשלום כלשהו עד אשר ימציא ערבות לפי דרישת התאגיד בהתאם 

 להוראות סעיף זה.

צעדים הדרושים לדעתו, בכל עת, מובהר בזה, כי התאגיד יהא רשאי לנקוט בכל ה 11.9

ות ושימוש בכספיה, אם מצא כי הספק הפר ו/או צפוי להפר לרבות חילוט הערב

הסכם זה. כל זאת, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים לתאגיד בגין הפרה 

 צפויה ו/או ממשית של ההסכם על ידי הספק.

מוש בערבות, כולה או מובהר ומוסכם, כי היה ומכל סיבה שהיא עשה התאגיד שי 11.10

כותו לבטל את ההסכם עם הספק, כי אז יהיה חייב חלקה, וזאת ללא שמימש את ז

ימים את סכום הערבות ולהעמיד תחת הערבות שנפרעה,  7הספק להשלים, בתוך 

ערבות חדשה ומלאה, כאמור בסעיף זה לעיל. היה ולא יעמיד הספק ערבות מלאה 

רה יסודית של ההסכם והתאגיד יהיה רשאי חדשה במועד האמור, יהווה הדבר הפ

 ההסכם על אתר.לבטל את 
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)ארבעה עשר( ימים לפני  14היה והספק לא ידאג להארכת תוקף הערבות לפחות  11.11

מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, יהיה התאגיד רשאי לחלט את 

 ת.הערבות באופן מידי, וזאת מבלי לגרוע ממחויבות הספק לספק ערבות חלופי

 

 איסור המחאת חובות וזכויות .12

העביר, לשעבד, למשכן, למסור, להסב או להמחות כל זכות או הספק אינו רשאי ל 12.1

, במישרין ולרבות הסכם זה התחייבות הנובעות ממסמכי המכרז, כולם או חלקם

או בעקיפין, לאחר או לאחרים, והכל אלא אם ניתנה לכך הסכמת התאגיד מראש 

ך כדי יהיה בכ  לאו הבלעדי. ניתנה הסכמת התאגיד כאמור,  ובכתב, לפי שיקול דעת

פי -לשחרר את הספק מהתחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהן, בהן הוא חב, על

, והוא ימשיך להיות אחראי למלא התחייבויותיו פי כל דין-מסמכי המכרז או על

 לפי המכרז וההסכם ביחד ולחוד עם הנמחה. 

ידי הספק כאמור, ללא -זכות או התחייבות עלמובהר, כי כל העברת או המחאת 

, אשר תקנה ההסכםהתאגיד בכתב כאמור, תהווה הפרה יסודית של הסכמת 

לתאגיד, בין היתר, ומבלי לגרוע מיתר זכויותיו, את הזכות לבטל את ההתקשרות 

 .עם הספק

שעות על כל שינוי במעמדו  72בתוך  תאגידיודיע הספק ל -תאגיד  הינואם הספק  12.2

שותף, על ידי העברת זכויות , בין על ידי הוספת חבר או  ו/או במבנה הספקפטי  המש

הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת מניות או 

לבין עצמם ובין מי שאינו   הספק-הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי תאגיד

 ., וכיו"בהספק-חבר תאגיד

קול יש  דלתאגייהיה  לדעת התאגיד הדבר מהווה שינוי מהותי  במקרים אלו, וככל ש

מכאן ואילך אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד  ההסכםדעת סופי ומלא לבטל 

 .מועד הביטולטרם יום  60בהתראה מוקדמת של  ספקודיע על כך ליש

ובלבד  ,על פי הסכם זה ווחובותי והא רשאי להמחות את זכויותיי התאגיד 12.3

 .הספק על פי הסכם זה לא תפגענה שזכויותיו של

 

 גהעדר זכות ייצו .13

איננו סוכן, שלוח או נציג של התאגיד   הספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי   13.1

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

 מהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי התאגיד, מראשב

 ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז 

מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל   הספק  13.2

 נזק לתאגיד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 
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 איסור ניגוד עניים ושמירת סודיות  .14

ור ים ולשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסהספק מתחייב להימנע מניגוד עניינ 14.1

או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, 

ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכך סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי 

"( שיגיעו לידי הספק, עובדיו או מי מידע סודיטיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "

עקב או בקשר להסכם זה, או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד, מטעמו 

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

 ובכתב.

 לו שנמסר רשמי מסמך או סודי מידע כל בטוחים בתנאים לשמור מתחייב הספק 14.2

 עם בקשר או צועובי עם בקשר או בתוקף, זה הסכם ביצוע עקב ואלי שיגיעו או

 .התאגיד

, סודיות  שמירת  לעניין  מיוחדים  הסדרים  בדבר  לספק  הוראות  ליתן  רשאי  התאגיד 14.3

 מיוחדים עבודה נוהלי או מידור הסדרי, מיוחדים טחוןיב הסדרי קביעת לרבות

 .בנדון התאגיד דרישות אחר למלא מתחייב הזוכה והספק

 הסכם לביצוע מלבד יכלשה למטרה סודי במידע להשתמש שלא מתחייב הספק 14.4

 .המוסמך התאגיד נציג מאת ובכתב מראש באישור אלא, זה

, מלאה  בצורה  התאגיד  לרשות  יעמיד  הספק,  שהיא  סיבה  מכל,  זה  הסכם  סיום  עם 14.5

 ולביצוע לשירות בקשר ברשותו הנמצאים והמידע הידע כל את ועניינית מסודרת

 כל"(. המידע" - לןלה) זה הסכם פי על השירותים מתן במסגרת או/ו זה הסכם

 קיים הוא שבו אופן בכל, התאגיד שימנה שלישי לצד או/ו לתאגיד יועבר המידע

, התאגיד י"ע שייקבע זמנים בלוח( אחר אופן כל או/ו פ"בע, מחשב בקבצי, בכתב)

 קניינו הינו המידע כל כי בזאת מובהר, ספק הסר למען. נוספת תמורה כל וללא

 .התאגיד של הבלעדי

 לחתום מתחייב הספק, לעיל ומאחריות הספק לפיו מהמפורט ועלגר מבלי 14.6

 מכרז נשואי השירותים במתן קשור להיות שעתיד מטעמו מי כל ולהחתים

" עניינים ניגוד למניעת התחייבות" על כאמור למידע להיחשף ושעשוי זה

 -ים כנספחים ג', והמצורפועל "התחייבות לשמירה על סודיות" בנוסחים 

 .הימנו נפרד בלתי חלק שיהווה ,זה להסכםד' 

מובהר בזאת, כי כל האמור לעיל חל גם על עובדי הספק. באחריות הספק ליידע  14.7

לוודא כי ו בכל האמור לעילוכל מי שיעסוק במתן השירותים מטעמו את עובדיו 

 .וכל מי מטעמו ועל ידי עובדיומיושמות הוראות אלו נשמרות 

וכל מי  ידוע לו וכי יידע את עובדיו הספק מצהיר, בחתימתו על הסכם זה, כי 14.8

עבירה לפי סעיף בין היתר, כי אי מילוי התחייבות על פי סעיף זה מהווים מטעמו, 

 .1977-תשל"ז, לחוק העונשין 118
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 יוצרים זכויות .15

, ותוצאותיהם זה הסכם במסגרת הספק ידי-על שיסופקו ירותיםהש כל 15.1

 מן יוצא ב של הכנתם ללאבכל של, זה הסכם במסגרת שהוכנו והתוצרים

הצילומים, ההקלטות,  ,מהתאגיד לספק שהועברו החומרים ולרבות, הכלל

בכל וכל תוצר אחר , קטעי וידאו, סרטונים, קבצי מדיה עריכת חומרים

 של המוחלט כקניינו ייחשבו תוצרי השירותים"()להלן: "שלב שהוא 

כך התאגיד יהיה . לפיהתאגיד, ובכל מקרה הם לא ייחשבו קניינו של הספק

הבעלים היחיד של זכויות הקניין והזכות המוסרית במידע ו/או במסמכים 

, והוא יהיה רשאי לנהוג בהם מנהג בעלים כאמור השירותים  ו/או בתוצרי

 ין. לכל דבר ועני

 חלק בכל או כלשהו בחומרבתוצרי השירותים  ישתמש לא הספק 15.2

 אישור ללא,  ים בכל שלבהשירות  תוצרי  או/ו  תוצאותיהם  או/ו  מהשירותים

 . ובהתאם לתנאי האישור התאגיד של ובכתב מראש

, השירותים מתן במהלךבכל עת  מהספק ולקבל לדרוש זכאי יהיה התאגיד 15.3

ואת  השירותים למתן הקשור דבר או, מסמך, תכנית כל, מכן לאחר או

 .מדיה ובכל שלב של הכנתם בכלתוצרי השירותים 

ה לעכב תחת ידו כל חומר ו/או תוצרי הספק לא יהיה רשאי בשום מקר 15.4

 השירותים גם ככל שיגיע לו לטענתו תשלומים מאת המשרד.

 כחלק ומהתאגיד לתאגיד תוצרי השירותים שיסופקו בכל היוצרים זכויות 15.5

 והתמורה, לתאגיד שייכים יהיו, זה הסכם במסגרת ושהוכנו זה מהסכם

 .אלה זכויות עבור גם תמורה תהווה דלעיל

 השירותים וכל תוצר עבודה בתוצרי שימוש כל לבצע רשאי איה התאגיד 15.6

שידורם   לרבות, לאחריה או/ו ההתקשרות תקופת בכל שלב בתוך  הספק  של

 מחדש עריכה או השלמות, תוספות והכנסת שינויים בכל מדיה, עריכתם, 

תמורה והכל מבלי לשלם לספק כל  ללא או בתמורה לאחר העברתם או

  תמורה שהיא. 

, שלישיים  צדדים  של  זכויות להפר  כדי עבודתו  בתוצרי  שאין  חייבמת  הספק 15.7

 בגין שלישי צד ידי על ייתבע בו מקרה בכל התאגיד את לשפות מתחייב וכן

כאמור, וזאת ללא הגבלה בסכום ומיד עם דרישה  זכויות של נטענת הפרה

 כאמור ובכלל זה בגין הוצאות משפט, שכר מומחים ושכ"ט עו"ד. 

לעגן את זכויות התאגיד בכל התקשרות שלו עם עובדיו ו/או הספק מתחייב   15.8

 מי שיפעל מטעמו במסגרת מתן השירותים בעבור התאגיד. 
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 וז ועכבוןקיז .16

התאגיד יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או כל סכום המגיע לו מאת הספק  16.1

פי הסכם זה או -לפי הסכם זה ו/או הסכמים אחרים, מכל סכום המגיע לספק, על

 .לפי כל דין, בין שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין שאיננו קצוב

ו/או מסמכים ו/או  ו/או מתקן התאגיד יהיה רשאי בנוסף לעכב כל נכס ו/או ציוד 16.2

 מכל סוג ומין, להבטחת חובות והתחייבויות הספק כלפי התאגיד.מידע 

ע ממנו הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגי 16.3

ו/או מסמכים ו/או   לתאגיד, וכן לא יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן

בקשר עם הסכם זה, ו/או תוצר מתוצרי עבודתו  ידשנמסר לו על ידי התאגמידע 

 מכל מין וסוג, תהא הסיבה לכך אשר תהא. 

 ניכויים מוסכמיםפיצויים ו/או  .17

לנכות מהתמורה המגיעה שלהלן, יהא רשאי התאגיד מקרים אחד מה בכל 17.1

ות כל דרך חוקית המתאימה בנסיבות העניין, לשיקול דעתו עלספק, באמצ

ובלבד שהיה במקרים  ,התאגיד, את הניכויים המפורטים להלןהבלעדי של 

 :המפורטים כדי להפריע לאספקת השירותים, אלא אם נכתב אחרת

 בש"חסכום הניכוי   מקרהה

 )ללא מע"מ(

 ו/או איש צוות ו/או ציודאיחור בהצבת ניידת 

נדרש למתן השירותים, של חצי שעה ועד נלווה ה

 שעה.

1,000  

בהצבת ניידת ו/או איש צוות ו/או ציוד איחור 

 שעות. 5הנדרש למתן השירותים, של שעה ועד 

 ₪ לשעה הראשונה 3,000

 ובנוסף

₪ לכל שעת איחור  1,000

 שעות סה"כ( 5נוספת )עד 

שעות ומעלה ו/או אי  5איחור בהצבת ניידת של 

 הצבתה כלל כנדרש למתן השירותים.

 

 

50,000  ₪ 

צוות ו/או ציוד ו/או אי איחור בהצבת איש 

שעות  5הצבתם כנדרש למתן השירותים, של 

 ומעלה.

 

10,000  ₪ 
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 בש"חסכום הניכוי   מקרהה

 )ללא מע"מ(

תקלת תפעול או תקלת שידור הגורמת לנזק 

בשידור, ולפי קביעת התאגיד נמצאה שנגרמה 

 דל( של המפעילבאחריות )במעשה או במח

 

15,000 ₪ 

הצבת איש צוות שנפסל לעבודה ע"י התאגיד 

אגיד ביקש להחליפו מכל סיבה שהיא, ו/או שהת

, גם אם לא נגרמה בכך וההחלפה לא בוצעה

 הפרעה לאספקת השירותים

 

          1,500  ₪ 

כשל באספקת השירותים מכל מין וסוג שהוא 

את הצילום בשידור באופן שלא ניתן יהיה לשדר 

 חי  או בכלל

וא התמורה שנקבע היינו מל

לא ישולם לספק כל תשלום 

 שהוא. 

 

קודם לניכוי לפי סעיף זה התאגיד יאפשר לספק זכות טיעון בכתב או בע"פ לפי  17.2

 שיקול דעתו. 

ניכוי התאגיד את הפיצוי המוסכם לפי סיעף זה היא בנוסף לכל זכות ו/או סעד  17.3

לפי כל דין ותנאי ההסכם בגין הפרה כלשהיא של תנאי אחר הנתונים לתאגיד 

למען הסר ספק, מודגש, כי מנגנוני הפיצויים ו/או הסעדים העומדים ההסכם. 

לפי שיקול דעתו לרשות התאגיד הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל 

 . הבלעדי של התאגיד

דעתו של  פיצויים מוסכמים על ידי התאגיד, ייעשה בהתאם לשיקול ימושמ 17.4

גבות את התשלום בדרך של קיזוז מכל התאגיד, ובכלל זה יהיה רשאי התאגיד ל

 סכום המגיע לספק מכל מקור התקשרות שהוא ובגין כל שירות שהוא. 

 

 ביטול ההסכם מחמת הפרה .18

וע מזכותו של התאגיד לבטל את ההסכם בכל עת, התאגיד יהיה רשאי לבטל מבלי לגר

 מהמקרים הבאים:ההסכם עם הספק בהתרחש אחד 

 הספק הפר את הוראות היסודיות שבהסכם.   18.1

 הספק הפר את ההסכם בהפרה יסודית.  18.2

 . או פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגידהספק  18.3



74 

אירועים המזכים את התאגיד בקבלת פיצויים  5הופעלו במהלך חודש רציף מעל  18.4

 מוסכמים כאמור לעיל. 

יפות במתן השירותים כאמור במכרז, הספק הפר את התחייבותו לתן לתאגיד עד 18.5

 לעיל.  2.8 ובהסכם זה ו/או הפר את סעיף

למינוי כונס נכסים הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או  18.6

זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה 

 יום ממועד הגשתה. 30כאמור לא בוטלה בתוך 

צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו  הוצא 18.7

זמני או קבוע או מונה   כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים

יום  30לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך 

 ממועד הגשתם. 

כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש  הוטל עיקול על רכוש הספק, 18.8

כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותים )כולם או חלקם(, 

 ימים ממועד נקיטתם.  30עיקולים כאמור לא בוטלו בתוך וה

 הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית. 18.9

יהא אישור תקציבי להתקשרות מכל סיבה שהיא, ו/או שמבחינת   ככל שלתאגיד לא 18.10

תיעדופי ו/או שיקולים תקציביים התאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי 

 ההתקשרות אינה כדאית.   

מובהר בזאת, כי ביטול ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, לא יגרע מכל זכות אחרת 

 ם ו/או בהתאם להוראות כל דין. ם להוראות ההסכהעומדת לתאגיד בהתא

למען הסר ספק, מודגש, כי מנגנון הפיצוי וכל יתר הסעדים העומדים לרשות התאגיד 

בהתאם לכל סעיף אחר בהסכם, במפרט הטכני והעומדים לתאגיד לפי כל דין הנם 

 של התאגיד. מצטברים, הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל לפי שיקול דעתו הבלעדי  

 

 ליכל .19

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט  19.1

 .בלבדירושלים המוסמכים בעיר 

כל הצעה, מסמך, מכתב, היקפים, כמויות, מחירים וחילופי דברים מכל סוג שהוא,  19.2

פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או -בין בעל

פני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת ולא יהיה להם כל תוקף אחרים מטעמם, ל

מחייב כלפי הצדדים, אלא אם צוין מפורשות לגבי אותו מסמך מוקדם כאמור, כי 

 .הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
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פי הסכם -שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על 19.3

 מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.שו כוויתור או זה לא יתפר

 כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. 19.4

פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה -הודעות על

שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו  48ונמסרו ביד, ותוך 

תן בכפוף לקבלת אישור כאילו הגיעו במועד שליח -בפקסימיליה או בדוא"ל 

 טלפוני בדבר קבלתם.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

 

  ___________________________                                       _____________________ 

 הספק                      התאגיד                                                              

 

 אישורי חתימות

 

 

מספר מזהה  אני הח"מ, עו"ד .................. מ"ר ......, מאשר/ת את חתימתה של ...............

.....................  -................. ת"ז ................. ו.................., באמצעות מורשי החתימה שלה .......

תוקף שהחברה הנ"ל קבלה, ובהיותם -................. אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בתת"ז 

 מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

___________________ 

 ........................, עו"ד   
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 נספח א' להסכם 

 טכני מפרט  - מסמך ב'

  יצורף להסכם לאחר שיוטמעו בו כל השינויים ככל שיהיו במהלך ניהול המכרז 
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 נספח ב' להסכם 

  מסמך ד' הצעת המחיר ו/או

 מסמך ה' הצעת המחיר
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 להסכם  נספח ג'

 התחייבות לשמירת סודיות

במסגרת חתימה על מנהלי המציע והיועץ שיספק את השירותים ]לחתימה על ידי 

 ההסכם עם הזוכה[

 

עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור והוסבר לי וידוע לי כי  הואיל

יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא  ............. )המציע(הישראלי לבין ...............

( כלשהם לרבות תכתובת, (Know- How  (, או ידעInformationלידיעתי מידע )

חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או 

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו ות ידיע

יכול להגיע אליו, בין אינו ר דרך" לשם הגעה למידע שהכלל "קיצוכתשמש 

או בכל כלי  מצעי אחסון אלקטרוניאבעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, ב

אך מבלי לגרוע  ,ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות

 ;"(המידע" מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן:

לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה  והוסבר והואיל

המוסמכים לעניין  התאגידמלבד לנציגי  שהיא לכל אדם או גוף כלשהם

המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום  התאגידההסכם, ללא קבלת אישור נציג 

לחוק  118מהווה עבירה פלילית לפי סעיף גם או לצדדים נזק ו לתאגיד

 ;1977 -, תשל"זהעונשין

 כדלקמן: תאגיד השידור הישראלי אני הח"מ מתחייב כלפי  נוכח האמור,

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

  ממנו.לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע  .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת  .3

ו לנצלו לפרנסתי ן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע אמת

או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר 

 לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי  .4

וסד שירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מידי נותן ה-על

כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, 

להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את 

המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל 

 א. שהו

כדי לקיים את  לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש .5

בין השאר, לנקוט בכל אמצעי ו ההתחייבות זכתב י על פי יותיוהתחייב

 הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.
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את האמור  , ככל שישנם,להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי .6

אי מילוי  ות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש עלבהתחייב

 החובה. 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה  .7

מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת 

היה התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם א

 אחראי ביחד עם אחרים. 

מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או זקתו התאגיד ולח להחזיר לידי .8

או שהגיע תאגיד או השייך להתאגיד או מכל גורם שהוא חפץ שקיבלתי מ

לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן 

כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור  .תאגידהשירותים או חומר שהכנתי עבור ה

 של חומר כאמור או של המידע. אצלי עותק כל שהוא 

, תהיה לתאגידשאגלה מידע כאמור השייך ובכל מקרה שאפר התחייבות זו  .9

 זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. לתאגיד 

התחייבות זה  הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב .10

וחוק  1997 -לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

 . 1981 -הגנת הפרטיות, התשמ"א

תקבלו בכל דרך שהיא, יחולו ימוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר   .11

 כל הוראות כתב התחייבות זה.  

ות או סעד או סמכות סכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכמו .12

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -על לתאגידאחרת המוקנית 

 

 לראיה באתי על החתוםו

 

 :__________________ ת"ז:______________מלאשם 

 חתימה:________________
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 נספח ד' להסכם 

 עניינים ניגוד למניעת תחייבותה

 בעת הגשת ההצעה[ על ידי המציע ו על ידי היועץ המוצע ]לחתימה

 

ידי -ממסמכי ההצעה שהוגשה עלומכרז על נספחיו הבנוסף ומבלי לגרוע מהוראות 

  -המציע

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

( מצהיר "המציע"__________________ שמספרו ____________ )להלן: 

אזכה אם מתקיימות כל הדרישות הבאות, וומתחייב בזאת, כי במועד הגשת ההצעה 

 התקשרות,במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ה

 כדלקמן: על הארכותיה )ככל שתהיינה(

 

במסגרת מתן השירותים  התאגידהמציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות  .1

 , במצב של ניגוד ענייניםנשוא המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין

במכרז זה לבין עניין אחר של לפי , בין ביצוע השירותים או חשש לניגוד עניינים

 מי מהם או של עובדיהם. 

בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות  .2

י תפקידו על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילו -המוצע 

עניין של שלו או  לבין עניין אחר לתאגידאו עיסוקו במסגרת מתן השירותים /ו

 קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.  

לרבות עניין שלו או של קרובו או של  לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו

מנהל אותו או חבר בו,  גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם

ב שלו חלק בו, עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרו

בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם 

ענינו של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד 

 .מבקרים מייעצים/ בפיקוחו, מיצגים/ העובד עימו או

 

__________                                              ______________________ 

 שם מורשה החתימה+ חתימה                                         תאריך                        
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 ה להסכם ספח נ

 ביטוח -' הנספח 

ן לערוך ולקיים, על חשבו הספק עלעל פי הסכם זה,  הספקלגרוע מאחריות  מבלי .1
, את ח הדיןומכ הספקוכל עוד קיימת אחריות  ההסכםתקופת  כל, למשך הספק

באישור עריכת הביטוח המפורטים הנדרשים על פי דין וכן את הביטוחים הביטוחים 
 ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1'הכנספח  זה להסכםהמצורף 

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

ועל כהגדרתו במפרט הטכני למען הסר ספק, ביטוחי הספק יחולו גם על ניידת השידור  .2
 שמש אותו.כל ציוד אחר המ

 לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו.  הספקעל  .3
מתן , לפני תחילת התאגידלהמציא לידי  הספק על, התאגידצורך בכל דרישה מצד  ללא .4

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור התקשרות וכתנאי מוקדם להשירותים 
על בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, מבטחהעריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי 

בגין חידוש תוקף ביטוחי  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן התאגידידי ל להמציא הספק
ו/או  נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת  הספק

 .לעיל 0כמפורט בסעיף נוספת ופה לתק
עומד להיות מבוטל או  הספקכי מי מביטוחי  לתאגידיודיע  הספקבכל פעם שמבטח 

לערוך את  הספקעומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 
טוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת בי

 לרעה בביטוח כאמור.
הינם בבחינת דרישה  הספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר .5

לפי ההסכם  הספקלגרוע מכל התחייבות של שאין בה כדי  ,הספקמזערית המוטלת על 
 לספקו ,ו/או על פי דין ממלוא החבות על פי הסכם זה הספקואין בה כדי לשחרר את 

האחריות  לגבולותבכל הקשור  התאגידאו מי מטעם  התאגידכל טענה כלפי לא תהיה 
 כאמור.

הביטוח שיומצא על ידי עריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, לתאגיד .6
על  ושיידרשו הרחבה , התאמה אתיקון ,לבצע כל שינוי הספקועל כאמור לעיל,  הספק

 .על פי הסכם זה הספק להתחייבויותאת הביטוחים נושא האישור מנת להתאים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  התאגידזכויות מוצהר ומוסכם כי  .7

כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  התאגידמי מטעם על או  התאגידאינן מטילות על 
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה הספקביטוחי 

דרשו עריכת וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  הספקשהיא המוטלת על 
ובין אם את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו, בין אם בדקו שינויים כמפורט לעיל 

 .לאו
לרכוש או ציוד אובדן או נזק  לכלמאחריות  והבאים מטעמו התאגידפוטר את  הספק .8

המשמש לצורך מתן   התאגידלחצרי  הספקאו מי מטעם  הספקכלשהו המובא על ידי 
בגין נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה לספקולא תהיה השירותים, 

 ון.פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזד אובדן ו/או נזק כאמור.
ייכלל סעיף בדבר ויתור  ,הספקשייערך על ידי כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .9

על זכות התחלוף  ויתורוה ;והבאים מטעמו התאגידהמבטחים על זכות התחלוף כלפי 
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .10
על , הספקמשנה מטעם  ניקבלעל ידי  ינתנוי םנשוא הסכם זה או חלק מההשירותים 

נאותות בהתאם לאופי והיקף המשנה פוליסות ביטוח  קבלניכי בידי  לוודא הספק
 .ההתקשרות

שירותים במלואם ביחס ל התאגידאחריות כלפי מוטלת ה הספקעל מובהר בזאת כי 
 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות 

על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .11
יום  10לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 , בכתב, להמצאת אישור כאמור.התאגיד ממועד בקשת
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 להסכם 1ה'נספח 

  הביטוח אישור עריכת - 1' הנספח 
 
 

 
 

 

 

 

 : _____האישור הנפקת תאריך  ביטוחים קיום אישור

 כולל אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור
 יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה, זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי כל את

 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

תאגיד השידור  –כאן : שם
 הישראלי בע"מ 

 חברותאו /ו האם תחבראו /ו
 קשורות חברותאו /ו בנות

 ן"נדל☐ : שם

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

הסכם שירותים ☒
 דחופים לניידות שידור

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 .פ.ח./ז.ת .: פ.ח

 :  מען
 

 :מען

 כיסויים

 הביטוח סוג
 לפי חלוקה

 אחריות גבולות
 ביטוח סכומי או

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 סכום /האחריות גבול
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש מטבע סכום
 'ד לנספח

 309 ₪        רכוש
328 

 328, 321,  315, 302  ₪  4,000,000     'ג צד

 אחריות
 מעבידים

    20,000,000  ₪  309 
319 
328 

        
 
 

  
  

 (:ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח 
 צילום/ שירותי רדיו טלוויזיה  066

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  30ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא 
 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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  –נספח ו' 

 )עבור ההצעה הזוכה הראשונה בלבד( נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד

 הישראלי השידור תאגיד

 

 .,נ.ג.א

 מספר                                   . בנקאית ערבות: הנדון

"( אנו ערבים בזאת כלפיכם בערבות המבקשלבקשת______________)להלן: " .1

₪ )ובמילים:  2,000וחלטת בלתי מסוגיית וללא תנאי, לסילוק כל סכום עד לסך של מ

"( שיוצמד למדד המחירים לצרכן מיום סכום הערבות₪(, )להלן: "אלפיים 

המבקש כלפי תאגיד "(, להבטחת מילוי כל התחייבויות המדד)להלן: "*__________ 

 ור הישראלי.תאגיד השיד  21/2020עם מכרז , בקשר השידור הישראלי

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום עד לגבול סכום  7אנו נשלם לכם תוך  .2

הערבות, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או לדרוש 

הי תחילה את סילוק סכום הערבות מהספק, ומבלי שתיטען כלפיכם טענת הגנה כלש

 .שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכם

לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום הערבות, יכול שיעשו  .3

 .לשיעורין, ובלבד שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ______________ועד בכלל, ותוארך על פי דרישתכם.  .4

 .האמור, ועד בכללהערבות צריכה להגיע בכתב לידנו עד לתאריך כל דרישה על פי 

 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו הינם: .5

 _________כתובת הסניף:________________ : מס' הסניף __________ שם הבנק:

 .ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה .6

 

 להגשת ההצעות למכרז*המדד הידוע במועד האחרון 

 

 בכבוד רב,     

 חבנק/ חברת ביטו

 

 ________: ______________________חתימה וחותמת :_________שם____: תאריך     
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 נספח ז' להסכם

 תשובות הבהרה מן התאריכים:________________
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