
 

                                                                     

 

 2018דצמבר  10

 ' טבת תשע"טב

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 

למתן שירותי איתור, התקשרות וניהול ממשקי עבודה עם גורמי שיתוף  2018/26מכרז הנדון: 

 2019פעולה מסחרי, במסגרת אירועי תחרות אירוויזיון 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 

 תשובה אלהש מס"ד

אבקש לפרט במדויק מה אפשרויות  1
הפרסום והחסויות שניתן להציע 

 .למפרסמים במסגרת הטלוויזיה עצמה

 3השירותים הנדרשים נא ראו סעיף  לפירוט
 הנוגע בכלו, ההתקשרות בהסכם 2 וסעיף בהזמנה

ידי המזמין, ככל -על אוויר זמן של להקצאה
 3.5 סעיףראו  שתעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי,

 בהסכם ההתקשרות.  2.1בהזמנה וסעיף 

 

פירוט הפרסום במהלך שידור האירוע  2
 תכניותהטלוויזיוני עצמו, והאם יהיו 

אם כן מה נוכל  .מקדימות נוספות
 .לפרסם שם

 לעיל.  1תשובה לשאלה  ראו

 

מי מנהל אותם, האם  -אירועי השטח  3
שייכים כבר לגורמים ממשלתיים הם 
מסחריים ואיזה סוג פרסום אפשר או 

  .יהיה לערוך שם אם בכלל

כחלק מאירועי  שיתקיימואירועי השטח 
, ויופקו מזמיןבאחריות ה מצוייםהאירוויזיון 

 הפרסום סוגי. עירית תל אביב ידי-על)ככלל( 
בהתאם לפלטפורמות  יהיו השטח באירועי

הפרסום שיהיו זמינות בכל אתר וכפי שיקבעו על 
 לפיידי איגוד השידור האירופי ו/או המזמין, 

, ואשר יאושרו למזמין יציע הזוכהש רעיונות
, הבלעדי דעתו שיקולידי המזמין, לפי -מראש על

 הסכם, המכרז להוראות ובכפוףבהתאם  הכלו
  .הםותנאי ההתקשרות

הכלים הפרסומיים שעומדים מה  4
 לרשותי

שימוש בלוגו  ,ן היתריבהזוכה יעמדו,  לרשות
ים, פרסומים אהאירוויזיון, פרסום בקירות לוגו

ופלטפורמות נוספות ככל שיחליטו בחומרי דפוס, 
 עליהן איגוד השידור האירופי ו/או המזמין.

כל דין ליובהר, כי כל שימוש כאמור כפוף 
ולהוראות המכרז והסכם ההתקשרות, לרבות 

   .EBUרגולציה, הסכמים ונהלי התאגיד וה



 

                                                                     

 

5 

 

להבנתי יש את החוקים הרגולטוריים 
של האיגוד האירופי, לא פירטתם מה 

 המגבלות

 

שיחולו על הזוכה צוינו בהזמנה  המגבלות
בהסכם  2.2ובהסכם ההתקשרות, לרבות בסעיף 

נוסף למגבלות החלות ההתקשרות, ואלה יחולו ב
 פי כל דין. -עלעל הזוכה 

 

האם גם האיגוד רשאי למכור במקביל  6
בכוונת איך  .את החסויות/פרסום

שלא יהיו על מנת לנהל את זה המזמין 
 .כפילויות

לזוכה לא  ,כמפורט במסמכי המכרז וההסכם
 תהיה בלעדיות בשיווק הזדמנויות פרסום.

איגוד השידור חלוקת התפקידים בין הזוכה לבין 
האירופי ו/או המזמין ו/או גורמים אחרים 

תהא בהתאם להנחיות שיינתנו  שיעסקו בשיווק
  ידי המזמין. -על

לא ניתן להעריך את פוטנציאל  
 ההכנסות מהמידע שבמכרז

 אין שינוי בהוראות המכרז. 

 

 מובהר כי: 

 אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.אלא אם יצוין  .1

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 מהמכרז.

השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד  .3

רסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפו

 במסגרת המכרז.

המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך  .המכרז ממסמכי נפרד ובלתי אחד חלק מהווה זה מסמך .4

 להצעה המסמך צירוף אי ידו בכל עמוד.-זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על

 .אותה לפסול עלול, כאמור

 
 

 ב ב ר כ ה,                       

 איילת אלינסון                                                                       

 רכזת ועדת מכרזים                        


