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 הזמנה לקבלת הצעות

 מבוא .1

"(, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם התאגידתאגיד השידור הישראלי )להלן גם: " .1.1
 "(.החוק)להלן: " 2014-מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד

מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק ובדין החל על תאגידים 
 סטטוטוריים.

 
 (visionלשולחן ניתוב ווידאוהתאגיד מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות  .1.2

(mixer .בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לרבות במפרט הטכני   
 

הגשתה, במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז, התנאים להגשת הצעה, ואופן  .1.3
כאשר על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים 

על ידי מורשי החתימה  בהזמנה זו לרבות החוזה על כל מסמכיו, כשהם חתומים
 ע.מטעם המצי

 
הזוכה עפ"י מכרז זה )להלן: "הזוכה"( מתחייב לספק את השירותים כמפורט  .1.4

 הטכני.במסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות בהסכם ובמפרט 
 

יובהר, כי התאגיד לא מחויב בבחירת ההצעה הזולה ביותר שהתקבלה במכרז  .1.5
ו/או או ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ו/או בכל הצעה אחרת, והוא 
יהיה רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז שהצעותיהם נמצאו 

 מתאימות, והכול בכפוף ובהתאם להוראות המכרז ולפי כל דין.
יובהר, כי בכוונת התאגיד לבחור זוכה אחד בלבד למכרז. יחד עם זאת, התאגיד  .1.6

שומר לעצמו על זכותו לבחור מספר זוכים למכרז ו/או שלא לבחור זוכה כלל 
ו/או לפצל את העבודות בין הזוכים בכל אופן שיראה לו לנכון, והכול בהתאם 

 לצרכיו ולשיקול דעתו.
 

להגיש הצעה אחת בלבד, כאשר המגבלה  בנוסף יובהר, כי כל מציע רשאי .1.7
האמורה תחול גם על המציע ועל כל חברה הקשורה בו. היה ועל אף האמור 
תוגש יותר מהצעה אחת בידי מי מהגורמים הנ"ל, תהא רשאית וועדת המכרזים 

 לפסול הצעות אלו.

 

בכל מקום שבו קיימת סתירה ו/או אי בהירות ביחס לפרשנות שיש ליתן לגבי  .1.8
לוני, יפורשו ההוראות כמשלימות זו את זו, ככל שניתן, ובמקרה שלא נושא פ

ניתן לפרש כאמור, תועדף הפרשנות המטילה על הזוכה חובה על פני זו השוללת 
 אותה, דהיינו, הפרשנות המטיבה עם התאגיד.

 

מובהר בזאת, כי האמור במסמך זה מהווה תיאור תמציתי של השירותים  .1.9
לנוחות המציעים בלבד. תיאור מפורט של ותנאי ההתקשרות המובאים 

השירותים מפורט בחוזה, ופירוט נוסף יכול ויתווסף במסגרתה של כל מטלה 
פרטנית. כן מובהר, כי לא יהיה באמור בסעיף זה על מנת למצות או לגרוע, 
בשום צורה ואופן, מכל התחייבויות המוטלת על הזוכה בקשר עם ביצוע 

ית, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין השירותים בכל התקשרות פרטנ
האמור בסעיף זה לעיל לבין האמור בסעיפים אחרים בחוזה על כלל נספחיו, 

 יחולו על הזוכה ההוראות המחמירות מבניהן כלפי הזוכה.
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יובהר, כי כל המידע המקצועי המצוין במסגרת מסמכי המכרז, ככל שמצוין,  .1.10
ידיעתו של התאגיד, במועד עריכת המכרז, והינו הינו בהתאם להערכתו ולמירב 

 בבחינת אומדן בלבד.
 

התאגיד לא יהיה חייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר, את ההצעה שקיבלה  .1.11
את הניקוד הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והוא יהא רשאי לנהל מו"מ עם 
המציעים במכרז, בהתאם להוראות המפורטות בגוף המכרז בהקשר זה, 

 כפוף לכל דין.וב
 

בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר  .1.12
 ו/או נקבה.

 

 :הגדרות .1.13
 

בתאגיד השידור הישראלי   סמנכ"ל ההנדסה – נציג תאגיד השידור הישראלי
 ו/או כל גורם אחר כפי שיוגדר על ידי התאגיד.

 
 להשתתפות במכרז.הדרישות המוקדמות המהוות תנאי  -דרישות סף 

 
 כל גוף שהגיש הצעה למכרז. -המציע 

 
 מציע שהצעתו נקבעה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה. -הזוכה 

 
 .www.kan.org.il – אתר האינטרנט של התאגיד

 
 כל האמור בלשון זכר,  מתייחס גם ללשון נקבה, וההפך.        

 

 השירותים:מהות  .2

 במסגרת המכרז, יידרש המציע לספק לתאגיד, בין היתר את המפורט להלן:         

 יוסףבתל אביב ברחוב  התאגידשולחן הניתוב והעברתו למתחם  אספקת .2.1

  . 1 בוקסנבאום

חודשים שיחלו מיום האספקה  36שירות ותמיכה טכנית למוצר למשך  מתן .2.2

 והתקנתו במשרדי התאגיד. 

ראשוניות ומתן הדרכה על ידי נציג הספק. לא נדרשת הדרכה  הגדרות ביצוע .2.3

 של טכנאי מטעם היצרן. 

 ידי על יבוצעו ווידאו חשמל וחיבורי הניתוב שולחן של פיזית התקנה כי מובהר .2.4

 .זה במכרז מהדרישה חלק ואינם התאגיד

 ובין במכרז במפורש צויןשירות ו/או מוצר נלווה לשולחן הניתוב, בין אם  כל .2.5

 .לאו אם

http://www.kan.org.il/
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 התמורה .3

בתמורה לביצוע כל השירותים המנויים בהסכם זה לשביעות רצון התאגיד,  .3.1

ישלם התאגיד לספק בהתאם לתמורה הנקובה בטופס הצעת אשר צורף להצעת 

, בהתאם לאבני בתאגידהמחיר של הספק, כפי שאושר על ידי וועדת המכרזים 

 הדרך המפורטות להלן:

 להלן.  3.2-3.7עם ביצוע ההזמנה, בכפוף לאמור בסעיף  10% .3.1.1

 להלן. 3.2-3.7בכפוף לאמור בסעיף  עם אספקת הציוד, 75% .3.1.2

 להלן. 3.2-3.7בכפוף לאמור בסעיף  לאחר סיום הדרכה,  15% .3.1.3

על ביצוע אבן הדרך הרלוונטית  בכפוף לאישור התאגידהתשלום יבוצע  .3.2

לכל חודש את  10-לא יאוחר מהיום ה יעביר לתאגידהספק לשביעות רצונו. 

פירוט העבודות שבוצעו על ידו וכן חשבון מפורט. פירוט וחשבונות שהוגשו 

 בכל חודש, יראו כאילו הוגשו בחודש העוקב. 10-לאחר היום ה

בכל מועד שיידרש לכך, יעביר הספק לעיל,  3.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3.3

 ו המועד, בצירוף חשבונית מס. לתאגיד פירוט ההזמנות שבוצעו עד לאות

מיום קבלת החשבונית בתאגיד,  30התמורה תשולם לספק בתנאי שוטף +  .3.4

 נציג התאגיד.ידי  ובכפוף לאישורה על

התמורה תשולם בשקלים חדשים בלבד, ולא תוצמד למדד המחירים לצרכן  .3.5

 ו/או לכל מדד אחר.

שתשולם לספק מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה  .3.6

עבור מתן השירותים כמפורט בהסכם. לא ישולם לספק כל תשלום אחר או 

נוסף פרט לתמורה האמורה, לא במהלך תקופת ההתקשרות )על הארכותיה, 

ככל שתהיינה( ולא אחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן 

 השירותים, לא לספק ולא לאדם אחר.

ישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום לספק לא תהיינה כל דר .3.7

 התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

עם קבלת התמורה לפי הסכם  דין,כחשבונית מקורית הספק ימציא לתאגיד  .3.8

 זה. 

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים  .3.9

וכן כל אישור  1987 -ל חשבונות()אישורים(, התשמ"ח ציבוריים )אכיפת ניהו

 שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת.
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 לוח זמנים למכרז .4

 להלן לוחות הזמנים: .4.1

 בצהריים 12:00בשעה  31.10.18 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 בצהריים 12:00בשעה  11.11.18 מועד אחרון להגשת הצעות

 
התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים במקרה של אי התאמה בין  .4.2

 אחרים המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.
 

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים  .4.3
המנויים לעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד 

(.ilwww.kan.org ובכלל זה לדחות את המועד האחרון לפרסום תשובות ,)
לשאלות ההבהרה או להגשת ההצעות, כל עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא 

 למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 
 

למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום  .4.4
כל טענה בגין מודעה ו/או  תשובות הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם

עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו 
 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

 

 בקשות להבהרה .5

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  .5.1
 לעיל. 4.1עד למועד הקבוע בסעיף  ayelete@kan.org.ilאלקטרוני: 

 
, בשפה העברית Wordמתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  המציעים .5.2

 בפורמט שלהלן:ובלבד, 
מס' 

סידורי 
של 

 השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/  מסמך
 בנספח

]אם השאלה מתייחסת 
לנספח כלשהו, יש לציין 

את מספר את שם הנספח ו
 הסעיף בו[

 השאלה

   מסמכי המכרז .1

    Xנספח  .2

 
 שולחן 22/2018מכרז פומבי מספר  -על גבי הפנייה יש לציין "שאלות הבהרה  .5.3

עבור תאגיד השידור הישראלי". וכן, יש לציין את שם המציע, שם איש  ניתוב
הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת 

 דואר אלקטרוני. 
 

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו  .5.4
 יחייב את התאגיד. בבכתהבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה 

 
בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע  .5.5

תיקון כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת 
הבהרה, יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של 

( והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור www.kan.org.ilהתאגיד )
הם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ידי-עללהצעתם, כשהוא חתום 

http://www.kan.org.il/
http://www.kan.org.il/
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בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל 
 המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

 
לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים באחריות המציעים  .5.6

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

 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.
 

ל דעתו הבלעדי, לשנות את פי שיקו-יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל .5.7
לעיל, או בכל  5.5לוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 

 דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

 

 תנאי סף .6

בכל התנאים המפורטים  ותים העומדים במועד הגשת ההצעמציעבמכרז רשאים להשתתף 
 להלן: 

 
  .בישראלכדין הרשום הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה המציע הינו תאגיד  .6.1

 
המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .6.2

 :1976 –התשל"ו 

 

    בהתאםאישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין  7.2.1
 –להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 

1975.  
   

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על  7.2.2
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 

 .1975 -מוסף, התשל"ו 
 

בעל אישור מטעם יצרן שהינו המציע הינו משווק מורשה או מפיץ מורשה  .6.3
 הציוד לשווק את המוצר בישראל. 

 
 על ידו מכיל במועד האחרון להגשת ההצעותשולחן הניתוב המוצע מציע אשר  .6.4

 הבאות: כל התכונות הטכניותאת 

Working format HD 3G 

Minimum of 24 Video Inputs 

Minimum of 10 Video Outputs  

keyers eachMinimum 2 ME's with 4  

Chromakey on at least two keyers 

Minimum 1 DVE 

Minimum Clip Store size: 1000 frames in HD 1080i  

Compatibility with Vizrt Studio Control Software  

Integrated Multi Viewer: 

Minimum Two heads 
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At least 16 sources per head 

Tally and UMD's 

t for MVSDI outpu 

Control Panel: 

Minimum of 2 ME's with at least 3 buses on each ME 

Minimum of 22 buttons on each bus direct (without shift) 

Macro capabilities 

The offered product may not be one for which the vendor has declared end of life 

 
 

 
האחרון להגשת ההצעות במכרז, הוא ובעל הזיקה אליו, מציע אשר נכון למועד  .6.5

עבירות בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  2-לא הורשעו ביותר מ
, ובהתאם לחוק שכר מינימום, 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

במועד האחרון  -עבירות כאמור  2-, ואם הורשעו ביותר מ1911-התשמ"ז
 לפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.להגשת ההצעות ח

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  -"זיקה בעל" -" והורשעלצורך סעיף זה: "

  15 .1916 -ציבוריים, תשל"ו

-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9מציע אשר הוראות סעיף  .6.6
שוויון זכויות חלות לחוק  9אינן חלות עליו, או לחילופין, שהוראות סעיף  1991

עובדים לפחות, נכון למועד  100עליו והוא מקיים אותן, ובמידה שהוא מעסיק 
האחרון להגשת ההצעות, מצהיר ומתחייב המציע גם כדלקמן: כי יפנה למנהל 
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות  –במידת הצורך לחוק שוויון זכויות ו 9חובותיו לפי סעיף 
כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה  בקשר ליישומן, או לחילופין

לחוק  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 .שוויון זכויות בהתאם לסעיף זה, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן

 

בכל אחד מתנאי הסף המפורטים לעיל כישות משפטית  עצמוביובהר, כי על המציע לעמוד 

 נפרדת. 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .7

 
 מסמכי המכרז על נספחיהם, כשהם מלאים וחתומיםעל המציע לצרף להצעתו את כל 

 בנוסף לצרף מסמכים אלו:, ובכל עמוד ועמוד בחותמת ובחתימת המציע
 

לפי העניין, בתוקף על שם העתק תעודת התאגדות ו/או תעודת עוסק מורשה,  .7.1
 המציע.

 

, לרבות תצהיר 1976 -אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .7.2
 עפ"י חוק זה בנוסח המצ"ב להזמנה זו;
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והדגם  ,וסוג, מוצרהשם לרבות,  מסמך המפרט את כל תכונות ואפיוני המוצר .7.3
 המוצע. 

  
ישות המפורטות מלא של המוצר מטעם היצרן המפרט את הדרטכני  פירוט .7.4

 וביתר מסמכי המכרז. הטכני במפרט
 

 בדבר היות המציע שולחן העריכה המוצעיצרן אסמכתא מטעם  .7.5
 אותו הוא מציע בהצעה. שולחן העריכהמורשה של  משווק /מפיץ/ספק

 

וההצעה כוללת שתי מוצרים שונים כאשר אחד מהם במצב חדש והשני במידה  .7.6
 6.9, 6.8, 6.7יש להגיש את המסמכים המצוינים בסעיפים  ex-demoבמצב 

 עבור שני הדגמים. 

 

כל מסמך נוסף כפי שנדרש במסגרת המכרז, וכן כל נספח המצוי בחוברת  .7.7
ההצעה כשהוא חתום וכולל את כל הנתונים הנדרשים, גם אם לא נזכרו 

 במפורש במסמכי המכרז מעבר להכללתם בחוברת ההצעה.

 
ידי התאגיד, -תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב עלכל הבהרה ו/או  .7.8

 ויפורסם באתר התאגיד.

 

רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים יהא התאגיד , כי יובהר .7.9
ו/או הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה 

ה ו/או הבהרה של איזה לדרוש מהמציע השלמ -לשיקול דעתו הבלעדי  -רשאי 
מהמסמכים ו/או הפרטים האמורים, לרבות מסמכים ו/או פרטים הנוגעים 
לעמידת המציע באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או מסמכים ו/או פרטים שלא 

 נדרשו מראש.

 

 :ודגשים להצעה  Demo-Ex הצעת מוצר במצב  .8

המפורטים  , בהתאם לתנאים Ex-Demoבמצב ככל שהמציע יגיש הצעה עבור שולחן 
 הבאים: םהכללי יחולו במסמכי המכרז בהקשר זה,

החודשים  12להיות בעל תאריך ייצור שלא יעלה על  המוצע על שולחן הניתוב .8.1
, דהיינו, על השולחן להיות בן לא יותר שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות

 חודשים ממועד תאריך הייצור שלו. 12מ

 

פיזי  פנימי ו/אוו/או ליקוי  נזקכל ללא השולחן המוצע יהיה במצב תקין ו .8.2
, לפי ועל אף האמור, תזכה הצעה שיתבררהיה  .או סמוי עיןחיצוני נראה ל

יהיה רשאי  –בדיקת התאגיד, כי שולחן הניתוב שסופק במסגרתה היה לקוי 
התאגיד להשיב את שולחן הניתוב לזוכה ולקבל את מלוא התמורה ששולמה 

יהיה בכך כדי לגרוע מיתר זכויותיו לפי כל דין לזוכה בחזרה, וזאת מבלי ש
 הליך זה.ו

 

באופן זהה למוצר חדש כפי שהוגדר  ,כלול אחריות יצרן לשלוש שניםתההצעה  .8.3
 במסמכי המכרז.
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 1.25תחושב לפי מכפיל של  , ככל שתוגש,ex-demoהצעה של מוצר במצב  .8.4

₪  8,000במחיר של  ex-demoלצורך דירוג המחיר. לדוגמה הצעה של מוצר 
 לצורך דירוג המחיר. ₪  10,000תחשב כאילו מחירה 

 

אינה מחויבת בתוקף למשך תקופת זמן מסוימת.   ex-demoהצעה במצב  .8.5

וההצעה אינה תקפה בשלב   ex-demoבמידה ונבחרה הצעה של מוצר במצב 
מבין ההצעות של כלל  הבסדר הזכיי ההבאתבחר ההצעה  ,ביצוע ההזמנה

    המציעים.

 

 ושולחן ניתוב אחד ex-demoבמצב  שולחן ניתוב אחד כל מציע יכול להציע  .8.6
למען לו הם שתי הצעות שונות. ויבחנו כאישני המוצרים ינוקדו  במצב חדש 

הסר ספק יובהר, כי המציעים יהיו רשאים להגיש הצעה עבור שולחן ניתוב 

מציעים שעל אף האמור יגישו  , בהתאם לבחירתם.ex demoחדש או במצב 
יותר מהצעה אחת בגין כל רכיב כאמור, יהיה רשאי התאגיד לפסול את הצעתם 

 בשל כך.

 

 שבו יבחר התאגיד שלא להתקשר עם הזוכה, תהא הסיבה אשר תהא,במקרה  .8.7
שנייה הזולה ביותר, אשר עומדת בתנאי הסף ותהווה הצעה תיבחר ההצעה ה

)ככל שמדובר  יום ממועד הגשת ההצעות 90-"כשירה שנייה", שתהיה תקפה ל
 .חדש( בשולחן

 

ור, כהצעה כשירה שנייה כאמכלשהי יובהר, כי היה והתאגיד יכריז על הצעה  .8.8
יהיה רשאי במסגרת זו , ולא יהיה בכך כדי לחייבו בביצוע הזמנה בפועל

צרכיו להזמין את שולחן הניתוב באמצעותה או לא, והכול בהתאם להתאגיד 
 דעתו הבלעדי של התאגיד.שיקול ול

 

רק שולחן ניתוב אחד בין אם ההצעה הזוכה  לרכושהתאגיד בכוונת כי מובהר  .8.9

 . ex-demoתהיה  של שולחן ניתוב במצב חדש ובין אם במצב 

 

. ex-demoמובהר כי אין חובה לכלול בהצעה מוצרים בשני המצבים, חדש ו  .8.10
בהצעה מוצר גם מהמצב  ניתן להציע מוצר בכל אחד משני המצבים מבלי לכלול

 השני. 
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 שינוי מועדים ו/או תנאי ההליך  .9

 

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי  .9.1
המכרז, עד למועד האחרון להגשת ההצעות להליך, וזאת במידה והוא סבור כי 

 שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכיו.
 

יהא רשאי בנוסף, לדחות או לשנות כל מועד הנקוב בפניה זו, בתקופה התאגיד  .9.2
קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור תשלח למשתתפי ההליך 
או שתפורסם בכל דרך אחרת שתוחלט על ידי התאגיד. על המועדים החדשים 

ו על אשר ייקבעו על ידי התאגיד, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חל
המועדים שקדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה 

 כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.
 

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או  .9.3
נוספת העומדים לתאגיד על פי מסמכי ההליך ו/או על פי דין, והמציע מוותר 

וזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או בזאת באופן סופי ובלתי ח
 תביעה ו/או דרישה בכל הקשור לכך.

 

 הגשת ההצעה .10

 

מציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף בהליך יגיש את הצעתו, הכוללת  .10.1
בין היתר, את כל מסמכי המכרז, לרבות הזמנה זו, מסמכי ההבהרה שפרסם 

ה' -ם, במסירה ידנית בלבד, בימים א'התאגיד, וכן כל יתר המסמכים הנדרשי
, לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד, ברחוב צלע ההר 09:00-15:00בין השעות 

 ים. צהריב 12:00בשעה  11.11.2018מודיעין, לא יאוחר מיום ,  44

 

יובהר, כי הצעות שתתקבלנה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור,  .10.2
 לא תיפתחנה, לא תיבדקנה על ידי ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף. 

 

בנוסף לכלל המסמכים הנדרשים אותם יש לצרף להצעת המציע כמפורט לעיל,  .10.3
יצרף המציע להצעתו את כתב הכמויות המהווה הצעת מחיר. ההצעה תהיה 

ה על גבי הטופס המצ"ב, בצרוף חותמת המציע וחתימה על ידי מורשה ערוכ
 החתימה מטעם המציע.

 

יום מהמועד  90תהיינה תקפות למשך עבור שולחן חדש הצעות המציעים  .10.4
האחרון להגשת ההצעות. במקרה בו הזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי 

גיד, או יסרב המכרז או יציג מצג מוטעה או יפר את ההסכם שיחתם עם התא
לחתום על ההסכם מכל סיבה, יהיה התאגיד רשאי לבטל את זכייתו במכרז. 
במקרה כזה, יהיה התאגיד רשאי, אך לא חייב, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת 
שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנייה, וככל 

 ך הלאה.  שהתקשרות זו לא תצא אל הפועל, עם המציע שדורג שלישי וכ
 

ההצעה וכן כל טופס, קובץ ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יוגשו  .10.5
שיסומן כ"מקור" ועותק שני שיסומן כ"העתק".  1עותק  –( עותקים 2בשני )

מסמכים אלו יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורשי החתימה מטעם המציע, 
, לרבות חתימה על מאושרות על ידי עו"ד )ככל שהדבר נדרש( בכל טופס ומסמך

 כל אחד מהעמודים בחתימה וחותמת המציע. 
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יובהר, כי התאגיד רשאי לדרוש מהמציעים, כולם או חלקם, מסמכים ו/או  .10.6
נתונים נוספים בקשר להצעתם, אם סבר כי הדבר דרוש לשם בחינת ההצעה 
מסמכים ו/או נתונים אלו כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר של 

 ע שהשלים את המסמך ו/או הנתון, לכל דבר ועניין.אותו המצי
 

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. .10.7
 

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו  .10.8
הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו 

טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש על בסיס זה ולא יהיו לו 
הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או כי לא היה מודע 

 לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.
 

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני  .10.9
השירות, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של 

 פי-עלהמציע, להליך המכרז, למתן השירות ולכלל התחייבויותיו של המציע 
 מסמכי המכרז.

 
ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו  כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז .10.10

 ידי-עלהקשור במתן השירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה 
 המציע.

 
כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או  .10.11

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

 
מציע אחד  ידי-עלאין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש  .10.12

ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים 
אחרים המגישים הצעות למכרז זה. גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי 

צר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, היו
ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר 

לפסול  הא רשאיי תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. התאגיד
הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או 

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

 

 

 בחירת ההצעה הזוכה .11

, בהתאם יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף להשתתפות במכרזהתאגיד  .11.1
, וככל שנדרש בהתאם לנתונים ו/או אליהלהצעתו ולמסמכים שצירף 

  למסמכים שהושלמו, בכפוף לאמור בהקשר זה במסמכי המכרז.
 

ההצעה הזולה ביותר, שעומדת בכל תנאי הסף שנקבעו למכרז, תומלץ לוועדת  .11.2
ניתן אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא המכרזים כהצעה הזוכה במכרז, 

 , והכול בכפוף לאמור במסמכי המכרז.לבחור בה
 

 כוללבמחיר שולחן הניתוב אותו הוא מציע  בטופס הצעת המחירהמציע ינקוב  .11.3
  , בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.ותשלוש שנות אחרי
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על אף האמור לעיל, התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות  .11.4

ההצעה הזולה ביותר, לרבות )אך לא רק(, בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי 
המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי 

ה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר למציע ו/או כאשר בקבלת ההצע
 ל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.ובתקציב התאגיד, הכ

 
 

 זכויות ועדת המכרזים .12

 

מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז 
 בנוסף: רשאיתתהא  ובהתאם לכל דין, ועדת המכרזים

 
בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם  את המכרז לבטל  .12.1

ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור לדין. יובהר לעניין זה, כי 
תקציבי. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע 
השירותים, כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת 

כרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור ההצעות למ
בעניין זה  התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,לעיל, מוותרים על כל טענה

, בקשר התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,ומתחייבים שלא להעלות כל טענה
 .עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי המכרז

 
בין היתר, אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי  לפסול הצעות .12.2

 נכונות ו/או הצעות שלא צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים.

 

, המציעים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיאל בכל שלב לפנות  .12.3
ו/או לצורך השלמת מסמכים ו/או בכדי לקבל הבהרות להצעתו בין היתר, 

חסר אחר, לרבות מסמכים ו/או מידע נוסף של נתבקש פרטים ו/או מידע 
לבקר במשרד הזוכה, בין היתר, כדי לעמוד  המציע לצרף או לפרט בהצעתו, וכן

 מקרוב על האמצעים שישמשו אותו לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.

 

 .במכרז או כל הצעה שהיא כזוכה הזולה ביותרלהכריז על ההצעה לא  .12.4

 

מסמכי המכרז השונים, ייעשה מאמץ או אי בהירות בין במקרה של סתירה ו/ .12.5
לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם 

למען הסר ספק, מובהר כי חוסר לא  אלא אם נאמר במפורש אחרת.התאגיד, 
 ייחשב כסתירה.

 

לשנות ו/או לעדכן ו/או להבהיר ו/או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, וזאת כל  .12.6
 עוד לא נפתחה תיבת המכרזים.

 

לתקן טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות כך שהצעת המציע תכלול את  .12.7
התיקונים האמורים שבוצעו על ידי ועדת המכרזים, תהא ההשלכה הכספית 

 שלהן אשר תהא. 
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 התאמה לתנאי המכרז .13

 מפורטות שהם כפי המכרז ודרישות לתנאי בהתאם ההצעות את להגיש יש .13.1
 זה ככתבו וכלשונו, וללא כל שינויים. מכרז בנוסח

 
שיוגשו עם הסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או  הצעות .13.2

השמטות ביחס לתנאי המכרז, עלולות להיפסל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של 
התאגיד ולדין החל. ככל שהתאגיד יחליט שלא לפסול הצעה כאמור, כי אז 

תעלם מהסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או הוספות מובהר שהתאגיד י
ו/או השמטות שיעשו בגוף המכרז ו/או ההסכם המצורף ו/או איזה ממסמכי 

 המכרז,  והם לא יחייבו אותו.

 

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה  .13.3
להצעה פרטים  את כל המסמכים הנדרשים. בנוסף, רשאי המציע לצרף

ומסמכים רלבנטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים 
המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית 

 .של הצעתו

 

המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות או טעויות סופר,  .13.4
את הטעויות, תהא ההשלכה הכספית  או שתיהן יחד, יהיה התאגיד רשאי לתקן

לתיקון אשר תהא, והצעתו תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי 
התאגיד. בהגישו הצעה בהליך זה, מקבל ומסכים המציע לתנאי זה, וככל 
שיבחר התאגיד לעשות בו שימוש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה 

 להצעתו כפי שתוקנה ע"י התאגיד.חייב לעשות כן, יהיה המציע מחויב 

 פסילת הצעות  .14

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, ובזכויות המוקנות לתאגיד לפי כל דין,  .14.1

התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על 

הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, אלא אם החליט 

לגרוע מסמכויותיו בדין. אין באמור כדי לגרוע מזכותו  אחרת, כל זאת מבלי

 של התאגיד למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעה בתום לב.

 מציע הסף על לפסול הבלעדי דעתו שיקול לפי הזכות את לעצמו שומר התאגיד .14.2

 משמעותית שביעות אי ניסיון שלילי עמו, לרבות לתאגיד היה אשר לגביו

הנדרש  השירות של בסטנדרטים עמידה אי ידו ו/או על השירותים מאספקת

למרמה, בכפוף לזכות  התאגיד ו/או חשד כלפי ו/או הפרת התחייבויות קודמות

 .המכרזים ועדת של דעתה לשיקול טיעון שתינתן למציע, בהתאם

מציע אשר אינו עומד בדרישות סעיף חוק עסקאות  התאגיד יהיה רשאי לפסול .14.3

, עפ"י שיקול דעתו של התאגיד בכפוף 1976גופים ציבוריים, התשל"ו 

 לאפשרויות המנויות במסגרת החוק האמור. 
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 הצעות זהות .15

במקרים בהם יתקבלו הצעות כשרות העומדות בתנאי הסף שניתן שתומחרו  .15.1

באופן זהה ו/או הניקוד שניתן בעבורן זהה, לפי העניין, יהא רשאי התאגיד 

בין המציעים הרלוונטיים, או לעשות ( Best & Finalלקיים הליך תחרותי נוסף )

ביניהם הגרלה או לפצל את ההתקשרות, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 

 של התאגיד.

 

 תוקף ההצעה .16

ממועד הגשת  יום 90ההצעה תעמוד בתוקפה למשך עבור שולחן ניתוב חדש  .16.1

זאת, בין היתר,  ההצעות למכרז, אף אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה.

למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז, או הציג מצג מטעה, 

עם התאגיד, או בכל מקרה אחר שזו זכיית הזוכה  תנאי ההתקשרותאו יפר את 

במכרז תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה 

ר, יהיה התאגיד רשאי, אל הפועל, מכל סיבה שהיא במסגרת תקופה זו כאמו

אך לא חייב, ובלי לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם 

 המציע שהצעתו דורגה במקום הבא.

 

 הצעה מסויגת או מותנית .17

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

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

במסמכי המכרז או בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז 

 "(.הסתייגות)להלן: "

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא  .17.2

רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או לחילופין 

הבלעדי. בחר התאגיד לקבל הצעה כאמור,  לפסול את ההצעה, לפי שיקול דעתו

 תודיע על כך למציע בכתב.

המציע יהיה מחויב לעמוד ככל שיחליט התאגיד על קבלת ההצעה, על  .17.3

בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל במסמכי המכרז או 

 בהצעתו למכרז.

 
להעלות  מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי .17.4

 לעיל. מסגרת הליך ההבהרות, כמפורטאת השגותיו או הערותיו ב
 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .18

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב  .18.1

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

 ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

 

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  .18.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של 

אחרת הדרושה המציע בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה 

 לבחינת ההצעה.

 

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם  .18.3
אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת 

 באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה.
 

מיד עם דרישתו, כל מידע ו/או אישור ו/או  המציע מתחייב להמציא לתאגיד, .18.4
 הבהרה כאמור לעיל.

 

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .19

 

, כל משתתף 1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 21בכפוף לתקנה  .19.1
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 

ה, בעמדת היועץ המשפטי המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשת
ממועד מסירת ההודעה  ימים 30בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, וזאת תוך 

בדבר החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נציג התאגיד, 
 .בהצעה הזוכהכולל מע"מ בגין עיון ₪  250סך של בובכפוף לתשלום 

או סודות מקצועיים /מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו .19.2
"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים חלקים סודיים)להלן: "

אחרים, יציין במפורש בהצעתו, מהם החלקים הסודיים, וכן, יצרף עותק נוסף 
 של הצעתו, שבו החלקים הסודיים מושחרים.

 
מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת  .19.3

 כולה לעיון מציעים אחרים.ההצעה 
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים  .19.4

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 
 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 
ועדת יודגש: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של  .19.5

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

 
בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר  .19.6

 ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.-שהוצע על
 

 קניין התאגיד במסמכים .20

אגיד, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של הת
 הגשת ההצעות.
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 הוראות כלליות .21

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל  .21.1
 הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

 
משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים  –ביטויים המופיעים בלשון יחיד  .21.2

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –המופיעים בלשון זכר 
 

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו  .21.3
 לצרכי פרשנות.

 
להימנע מכל פעולה בניגוד  מתחייב בזאתבעל ההצעה הזוכה  – ניגוד עניינים .21.4

 עניינים/ בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. 

 

סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון בתובענה  –  סמכות שיפוט .21.5
  שעילתה מכרז זה, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.
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 חוברת ההצעה

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

 
 לתשומת לב המציע:

 יש למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס לכל הסעיפים. ❖

 

 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

 שם המציע

 

 

 מספר מזהה

 

 

 כתובת: 

 

 _____________________________________רחוב:    
 מספר:   _____________________________________ 
 ישוב:     _____________________________________
 מיקוד:   _____________________________________

  מספר טלפון

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל
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 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 פרטים למילוי נושא

  שם איש הקשר

  תפקיד

  מספר טלפון

  מספר טלפון נייד

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל
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 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 1טופס מס' 

 (6נא לסמן את החלופה הרלוונטית בסעיף )

אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה/ ת"ז 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה ............................, 

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 ]למחוק אם מיותר[  הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.  .1

 ]למחוק אם מיותר[הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם  .3
 ]למחוק אם מיותר[עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.     

 לחוק ב2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה
עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי  .4

עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
, ואם הורשעו ביותר משתי 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-תשנ"א

ת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד עד למועד האחרון להגש -עבירות כאמור 
 ההרשעה האחרונה בעבירה.

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

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

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
 נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:

 נכון למועד הגשת ההצעות:

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

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

 9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
( לחוק, ונעשתה אתו 2)1ב2החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 

הוא הצהיר כי פנה  –התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות,  9ליישום חובותיו לפי סעיף  כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות

 .הוא גם פעל ליישומן
 כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות. -" מעסיקלצורך סעיף זה: "

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

חתימה: 
______________ 

 

תאריך: 
___________ 

 

שם המצהיר: 
____________ 

 
 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ 
המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי התייצב בפני מר/גב' ________________, 

ת.ז. מס' _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 
יעשה/תעשה כן, אישר/ה את  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
______________ 

 תאריך                              
__________________ 

 חתימה וחותמת
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 טופס הצעת המחיר - 2טופס מס' 
 
 

 שם המציע: ___________________
 רישום אצל רשם כלשהו(:רשה / מס' מספר מזהה )מס' ת.ז. / מס' עוסק מו

__________________ 
 כתובת: _____________________________________

 טלפון: ___________________        
 שם איש קשר ותפקידו: ___________________ 

 טלפון איש הקשר: ___________________
 טלפון נייד איש הקשר: ___________________

 ש הקשר: __________________________כתובת דוא"ל של אי
 

אני הח"מ, ________________, מס' רישום ____________________ )להלן: 
"(, לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגיש בזה את הצעת המציע"

 המחיר למכרז, כדלקמן:
 

  פריטתיאור ה מס'
 

שם היצרן       
והדגם )יש 

לצרף 
פירוט 

טכני 
 בנפרד(

מחיר         
בש"ח 

ללא 
 מע"מ

 הערות

1 
2 

 חדש מחיר שולחן ניתוב
 אחריות לשלושכולל 

 מיוםשנים 
  האספקה

   
הצעה זו תחושב לפי 

 1מכפיל מחיר של 
 

2 
2 

 מחיר שולחן ניתוב
 ex-demoבמצב 

 אחריות לשלושכולל 
שנים מרגע 

  האספקה

הצעה זו תחושב לפי   
 1.25מכפיל מחיר של 

 ה

 
 עבור רכיב אחד מבין השניים, בהתאם לבחירת המציע.ניתן להגיש הצעה הכוללת גם 

נפרד כאילו היו שתי הצעות ב יחושבוהן  ת שני הפריטים,במקרה של הצעה שכוללת א
  שונות.

 
לצורך שקלול  יובהר, כי המכפיל האמור ביחס לכל אחד מרכיבי ההצעה נועד אך ורק

 ההצעה.
 על החתום:

 
______________________                                                      _____________ 

 תאריך                                                                        שם המציע + חתימה
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 זהות מורשי החתימה של המציע - 3מס'  טופס
 
 

  22/2018מס' מכרז פומבי  הנדון:
 

אני הח"מ, עו"ד................................ ]יש למלא את השם המלא[ מ"ר ........ ]יש למלא 
 את מספר הרישיון[, מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז שבנדון, ואלה הם:

 
 רשום במרשם רשמי:  שם הגוף המציע כפי שהוא .1

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

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

 
 מספר זיהוי/רישום: .3

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

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע / מספרי תעודת הזהות שלהם,  .4

 דוגמת חתימה של כל אחד ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם קיימות:

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

ההחלטה בתאגיד המציע /הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן  .5

 ההצעה, התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.

 בכבוד רב,

 
__________________ __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת שם עוה"ד       כתובת וטלפון  שם מלא
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 – .36סעיפים עמידתו בתנאי הסף לפי בדבר תצהיר המציע  - 4 טופס
 exבדבר שולחן  , ובדבר התנאים הנוספיםלהזמנה לקבלת הצעות .46

demo 

 

עליי להצהיר אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי 
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה 

 בכתב כדלהלן:

 

______________  מס' רישום ,_________________ בע"מהמציעאני מנהלה/תה של  .1

 ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מס' ("המציע")להלן: 

 רכישת שולחן ניתוב עבור תאגיד השידור.ל _____________

הינו משווק מורשה או מפיץ מורשה שהינו בעל אישור מטעם יצרן המציע הנני מצהיר כי  .2

 )יש לצרף אישור מטעם היצרן(. הציוד לשווק את המוצר בישראל.

 התכונות הטכניות שלהלן: כלשולחן הניתוב המוצע על ידי המציע הינו בעל הנני מצהיר כי  .3

 

Working format HD 3G 

Minimum of 24 Video Inputs 

Minimum of 10 Video Outputs  

Minimum 2 ME's with 4 keyers each 

Chromakey on at least two keyers 

Minimum 1 DVE 

 Minimum Clip Store size: 1000 frames in HD 1080i 

Compatibility with Vizrt Studio Control Software  

Integrated Multi Viewer: 

Minimum Two heads 

At least 16 sources per head 

Tally and UMD's 

SDI output for MV 

Control Panel: 

Minimum of 2 ME's with at least 3 buses on each ME 

Minimum of 22 buttons on each bus direct (without shift) 

Macro capabilities 

The offered product may not be one for which the vendor has declared end of life 
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 ex"להלן רלוונטי רק עבור מציע המגיש הצעה עבור שולחן ניתוב במצב של  4)סעיף 

demo" :) 

" המוצע על ידי המציע הינו בעל תאריך ex demoהנני מצהיר כי שולחן הניתוב במצב " .4

החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות )דהיינו, השולחן  12ייצור שלא עלה על 

חודשים ממועד תאריך הייצור שלו(, וכי אין לשולחן הניתוב כל נזק פנימי  12בן לא יותר מ

 ו/או נזק חיצוני הנראה לעין. 

 

 

 

 מתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתי

 ________________ 
 חתימה          

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ 
התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה 

ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם ____________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, 
המציע על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא 
יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 

 וחתם/ה עליו בפניי.

__________________ 
+חותמת(עו"ד )חתימה                        
  

 
 


