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 2018בר דצמ 25

 

 

 2019אירוויזיון הפקת אירועי למתן שירותי  2018/30מכרז פומבי 
 

 3הודעת הבהרה מס' 

 
תשובות  כנספח א'(, מצורפות להודעה זו "המכרז"במכרז שבנדון ) 131.בהתאם להוראות סעיף  .1

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

 הבהרה זו תהיה הפרשנות בהתאם למסמכי המכרז.

 

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

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

 מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 
במכרז, על המציע לחתום על הודעת הבהרה זו באמצעות מורשה  17בהתאם להוראת סעיף  .3

 חתימה מטעמו ולצרפה להצעתו. 

 
 

 
 

 בברכה,

 תאגיד השידור הישראלי –כאן 

 
 
 
 

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

 
_________________ 

 חתימת המציע                       
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 3הודעת הבהרה מס'  – מענה לשאלות הבהרה –נספח א' 
 

 
אזכור  מס"ד

במסמכי 
 המכרז

 
 שאלה

 
 תשובה

מבוקש לדחות את המועד  כללי .1
האחרון להגשת הצעות, כך שזה 

 .1.1.19ידחה ליום 

הצעות אחרון להגשת מועד ההבקשה נדחית. ה
  .17:00עד  27.12.18הוא יום חמישי ה

הזמנה  .2

להציע 

 –הצעות 

 9.3סעיף 

 
הבהרה מטעם ועדת המכרזים 

 בעקבות פנייה שהתקבלה.

להזמנה  9.3תנאי הסף שנקבע בסעיף נוסח 
יימחק, ובמקומו יבוא נוסח, "( הליכים פלילים)"

 כדלקמן:

 : פלילים הליכים 9.3"

השנים האחרונות שקדמו ( עשר) 10 -ב 9.3.1
למועד האחרון להגשת הצעות, לא 

מי מבין אנשי המפתח, הורשע 
עבירת בלמעט ) בעבירה פלילית

 תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה
שאינה עבירה על סעיפים , ]נוסח חדש[

]נוסח  א לפקודת התעבורה64או  64
  חדש[(;

  -ובנוסף 

נכון למועד האחרון להגשת הצעות,  9.3.2
לים נגד מי מבין אנשי לא מתנה

המפתח הליך משפטי ו/או חקירה 
בגין עבירת רשלנות ו/או בגין עבירה 
על טוהר המידות )לרבות עבירות 

או /ומרמה ו/או גניבה ו/או הונאה( 
 ; חמור בטיחותי אירוע בגין

  -ובנוסף 

לא נקבעו נגד מי מבין אנשי המפתח,  9.3.3
בפסק דין, קביעות בדבר רשלנות ו/או 

 בגיןאו /ווהר המידות פגיעה בט
 .חמור בטיחותי אירועאחריות ל

 "אירוע בטיחותי חמור"לצרכי סעיף זה 
כל התנאים בו מתקיימים שייחשב אירוע 

 :, במצטברהמפורטים להלן

רכוש משמעותי אירוע שבו נגרם נזק  (א)
 רפואי טיפול נדרש בגינוגוף ו/או נזק 

 או אובדן חיי אדם;ו/

 כלשהו הליך לפיואין מסמך רשמי  (ב)
או  נסגר האמור האירוע בגיןהמתנהל 

עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד 
גורם הקשור אליו, לדין את המציע, 
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או קבלן משנה של המציע עובד 
 מטעמו;

נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית  (ג)
או  המציעמשפט מוסמך כי העובד או 

הגורם הקשור למציע התרשלו ו/או לא 
בכל אמצעים המתחייבים על פי נקטו 

דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום, על 
 ".למונעומנת 

הזמנה  .3

להציע 

 -הצעות 

 9.7סעיף 

הבהרה בעקבות תשובה לשאלה 
 לעיל.  2מס' 

להזמנה יעודכן, כך שבשורה  9.7נוסחו של סעיף 
השנייה, לאחר המילים: "אנשי מפתח", ייכתב: 

 9.3"אשר לא מתקיימים לגביהם תנאי סעיף 
 .לעיל, כולם או חלקם"

הזמנה  .4

להציע 

עמ'  - הצעות

; 4.6ס'  7

 7.3ס'  ,9עמ' 

כתוב כי "המזמין יהא  4.6בס' 
רשאי לבחור בעלי תפקידים ו/או 

כי  7.3ספקים בעצמו..." ובס' 
"למזמין שמורה הזכות 
להתקשר ישירות עם בעלי 
תפקידים ו/או ספקים...מובהר 
בזאת כי הזוכה לא יהיה זכאי 

 לקבל עמלת שירותים".
 

על אילו סוגי בעלי תפקידים ו/או 
 ספקים מדובר?

 

בהודעת הבהרה מס'  24מס' ראו תשובה לשאלה 
2.  

זמנה ה .5 

להציע 

עמ'  -הצעות 

; 4.6ס'  7

 7.3ס'  ,9עמ' 

ככל שמדובר בבעלי 
תפקידים/ספקים שיהיה על 
המציע הזוכה לנהל לאחר 
ההתקשרות )ואינן התקשרויות 
שהמציע נדרש רק להתקשר 
טכנית עם הספק/בעל התפקיד 
ולשלם תמורתו(, מבוקש 
להבהיר כי הזוכה כן יהיה זכאי 

 לעמלת שירותים.

בהודעת הבהרה מס'  28מס' ראו תשובה לשאלה 
2.  

הזמנה  .6

להציע 

עמ'  -הצעות 

/   4.6ס'  7

 7.3ס'  9עמ' 

עד לאיזו מגבלת סכום יהיו סך 
כל ההתקשרויות העצמאיות של 

 המזמין כאמור?
 

בהודעת הבהרה מס'  8ראו תשובה לשאלה מס' 
2.  

הזמנה  .7

להציע 

עמ'  -הצעות 

; 4.6ס'  7

 7.3ס'  9עמ' 

נבקש להבהיר כי בכל הנוגע 
להתקשרויות עצמאיות של 
המזמין על פי סעיפים אלו, שעל 
המציע הזוכה לשאת בעלותן, 
המזמין יעביר את שכר בעלי 
התפקידים ו/או הספקים הנ"ל 

ימי  7למציע הזוכה לכל המאוחר 
עבודה קודם למועד התשלום 
הנדרש בפועל לבעל התפקיד 

 ו/או הספק הרלבנטי.

בהודעת  68או תשובה לשאלת הבהרה מס' ר
 .2הבהרה מס' 
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הזמנה  .8

להציע 

עמ'  - הצעות

עמ'  ;7ס'  ,8

 7.2ס'  ,9

מבוקש להבהיר מהם תנאי 
התשלום בהם ישולמו התשלום 
החודשי, החזר ההוצאות וכן 

 תשלום עמלת השירותים?

 9שימת הלב מופנית, בין היתר, להוראות סעיף 
  בהסכם ההתקשרות.

הסכם  .9

 –התקשרות 

, 9.5.1סעיף 

9.5.2 

אם הזוכה רשאי להגיש להחזר 
את בחשבון ההוצאות 

ווצר י, יהחשבוניות שכבר שילם
מצב בו הזוכה מממן את 
הוצאות האירוויזיון לתקופה של 

ימים. נבקש להבהיר  30מינימום 
כי החשבוניות הזוכה יהא רשאי 
להגיש להחזר את החשבוניות 
שהוגשו לנותן השירותים 

ולא לתשלום ע"י הספקים 
חשבוניות שנותן השירותים כבר 

 .שילם

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי.

הזוכה יהא רשאי לכלול במסגרת מובהר, כי 
חשבון ההוצאות )כהגדרתו בהסכם ההתקשרות( 
גם דרישות תשלום מאת צדדים שלישיים עמם 
התקשר הזוכה, המהוות "הוצאות ישירות" 

במסמכי המכרז( ואשר טרם שולמו  הגדרתן)כ
"דרישות תשלום בפועל על ידי הזוכה )

מים שבין (, ובלבד שעל פי תנאי ההסכעתידיות"
הזוכה לאותם צדדים שלישיים, הזוכה מחויב 
לפרוע את דרישות התשלום העתידיות בתנאי 

להסכם  6.6" כאמור בסעיף 30"שוטף + 
ההתקשרות, וכן )במצטבר( שסך כל דרישות 
התשלום העתידיות שיגיש הזוכה במסגרת 
חשבון ההוצאות בחודש נתון, לא יעלה על 

 לים חדשים.)חמישה מיליון( שק 5,000,000

מובהר כי תשלום החזר הוצאות בחודש העוקב 
לחודש לגביו שילם המזמין לזוכה החזר הוצאות 
בגין דרישות תשלום עתידיות כאמור לעיל, יהא 
מותנה בכך שהזוכה פרע בפועל את דרישות 
התשלום העתידיות לצדדים השלישיים 
הרלוונטיים, והמזמין יהא רשאי לקזז מכל 

לזוכה, כל תשלום ששולם על סכום שהוא חייב 
ידי המזמין לזוכה בגין דרישות תשלום עתידיות 
 כאמור לעיל, ואשר לא נפרע בפועל על ידי הזוכה.

כמו כן, ומבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי 
המכרז, גם תשלום עמלת השירותים יהא כפוף 
לכך שהזוכה פרע בפועל את כל דרישות התשלום 

החזרי ההוצאות,  העתידיות שלגביהן שולמו לו
והמזמין יהא רשאי לקזז מעמלת השירותים כל 

ו/או לגבות את  אמורשלא נפרע בפועל כסכום 
בכל דרך שימצא לנכון, לרבות  הסכום האמור

 .ערבות הביצוע חילוטבאמצעות 

שמשקף נוסח מעודכן של הסכם ההתקשרות, 
אתר באמור בהבהרה שלעיל, יפורסם את ה

 .בהמשךהאינטרנט של המזמין 
הודעת  .10

הבהרה מס' 

תשובות  – 2

לשאלות 

הבהרה יזומה מטעם ועדת 
 המכרזים

יובהר, למניעת ספק, כי האמור בתשובה לשאלה 
 66, 60, 25לעיל יחול גם לגבי שאלות מס'  9מס' 

 .2בהודעת הבהרה מס'  70-ו
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, 25מספר 

  70-ו 66, 60

הזמנה  .11

להציע 

עמ'  -הצעות 

 7ס'  ,8

מבוקש להבהיר כי מקדמות 
י ספקים ו/או בעלי "שיידרשו ע

תפקידים )ככל שלא ניתן יהיה 
לסגור עם הספק ללא מקדמה(, 

י המזמין לזוכה "ישולמו ע
באותם תנאי תשלום מוקדמים 

י הספק/בעל "המחוייבים ע
 התפקיד.

בנוסף, האם יש מגבלה לסכום 
המזמין ככל המקדמות שישלם 

שיידרש לעשות כן בשל 
 התקשרויות הזוכה?

 לעיל. 9ראו תשובה לשאלה מס' 

הזמנה  .12

להציע 

עמ'  - הצעות

 10.3ס'  ,12

מבוקש להבהיר האם שם 
המבקש בערבות הקיום יכול 
להיות שמו של בעל שליטה 
במציע או אחד מבעלי השליטה 

 במציע, חלף שם המציע עצמו?

בהזמנה, שם  10.3כאמור בסעיף הבקשה נדחית. 
 המבקש בערבות הקיום יהא זהה לשם המציע.

 הזמנה .13

להציע 

עמ'  - הצעות

; 9.5ס'  11

9.6 

האם ניתן להקים שותפות חדשה 
לצורך המכרז ע"י מספר 

שיהיו  גופים/חברות/אנשים 
, שותפים בבעלות בשותפות זו

ולייחס את הניסיון של כל אחד 
בשותפות החדשה מהשותפים 

כאמור, לצורך עמידה בתנאי סף 
9.5 – 9.6 ? 

  הבקשה נדחית.

גוף ההזמנה   .14

ס'  ,11עמ'  -

9.5-9.6 

בסעיף זה כתוב כי המציע רשאי 
לייחס את ניסיון "אחד מהבאים 
)הגורם המנוסה(" לעצמו לצורך 
עמידה בתנאי הסף. נודה 
להבהרה כי ניתן לייחס את 

מבין הגורמים ניסיון כל אחד 
ג' ולא רק -המנויים בחלופות א'

את אחד הגורמים המנויים 
 בחלופות אלו.

הבקשה נדחית. לצורך עמידה בתנאי הסף 
בהזמנה המציע רשאי  9.6ו/או סעיף  9.5שבסעיף 

 לייחס לעצמו ניסיון של גורם מנוסה אחד בלבד.

 הזמנה .15

להציע 

עמ'  - הצעות

ס'  ,16

18.1.3 

 ונספח ג'

נכתב כי את פרטי  18.1.3בס' 
מסמכי המכרז יש להשלים 
"בעט ובכתב יד ברור או 
בהדפסה". עם זאת, בפתח טופס 
ההצעה הכללי )נספח ג'( כתוב כי 
"יש למלא את טופס ההצעה 
הכללי בעט בלבד )ולא בעיפרון(, 
בכתב קריא וברור. נא 
הבהרתכם האם ניתן למלא את 
מסמכי המכרז, לרבות נספח ג' 

ה? )למעט חתימות זה בהדפס
 כמובן(.

 .2" להודעת הבהרה מס' 1ראו נספח "
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ככל שהתשובה חיובית, מבוקש 
ה' )כולל( -לקבל את נספחים ג'

 .WORDבקובץ 
הזמנה  .16

להציע 

עמ'  -הצעות 

 ;9.4ס'  ,11

ס'  ,19עמ' 

22.2.3 

האם ככל שתוקם שותפות 
חדשה לצורך המכרז ע"י מספר 
גופים/חברות/אנשים שיהיו 
שותפים בבעלות בשותפות זו, 
ניתן יהיה לייחס את מחזור 
ההכנסות של אחד או יותר 
מהשותפים בשותפות לצורך 
עמידה בתנאי הסף כאמור 

וכן לצורך קביעת  9.4בסעיף 
הדירוג האיכותי כאמור בסעיף 

22.2.3? 

הבקשה נדחית. המציע נדרש לעמוד בעצמו 
בהזמנה, ומתן הניקוד  9.4 בתנאי הסף שבסעיף

יהיה לפי  22.2.3לפי אמת המידה שבסעיף 
 הכנסותיו של המציע בעצמו.

 –נספח ב'  .17

מפרט 

 השירותים,

 24עמ' 

ס' בהזמנה, 

 )ג( 2.1.1

בסעיף זה כתוב כי "עלות הקמת 
העמדות כאמור בסעיף זה וכל 
עלות אחרת שתהא לזוכה בקשר 
עם הקמה כאמור, לא תיכלל 
במסגרת ההוצאות הישירות". 
מבוקש להבהיר כי הכוונה היא 

עמדות  50-לעלויות הקמת כ
 2.1.1שדר/פרשן כמוגדר בסעיף 

 )ג( בלבד.

 )ג(2.1.1סעיף בהן עוסק עמדות אכן, מדובר ב
 .מפרט השירותים –בנספח ב' 

-נספחים ג' .18

להזמנה  ה'

להציע 

 הצעות

ככל שברצון מציע למלא מספר 
אירועים /מופעים רב יותר של 

משדרים מכמות השורות /
-בטבלאות המצויות בנספחים ג'

ה' )בין היתר, על מנת לקבל את 
מלוא הניקוד האפשרי בבחינת 
המדרג האיכותי(, האם 
באפשרותו להוסיף עוד שורות 

 לטבלאות הנ"ל?
 
ככל שהתשובה חיובית,  .א

-מבוקש לקבל את נספחים ג'
 .WORDה' )כולל( בקובץ 

ככל שלא ניתן לשלוח קובץ  .ב
WORD נודה להבהרה כיצד ,

 ניתן להוסיף טבלאות? 

. ניתן 2" להודעת הבהרה מס' 1ראו נספח "
 להוסיף שורות לטבלאות.

 נספח ד' .19

להזמנה 

להציע 

 הצעות

בטבלאות המצויות בנספח, לא 
מצוינת כמות הקהל הנדרשת 
בשידורים השונים. נודה 

הקהל להבהרה בדבר כמות 
 300הנדרשת. האם המדובר ב 

אנשים כפי שהתבקש במסגרת 
 תנאי הסף?

 

 אנשים. 300-אכן, מדובר ב

-נספחים ד' .20

להזמנה  ה'

להציע 

 הצעות

בטבלאות המצויות בנספחים, 
נדרש, בין היתר, למלא את 
ניסיון המציע בהפקת שידורים 
טלוויזיוניים חיים ששודרו 
בשעות צפיית השיא, אלא 
שבטבלה עצמה ביקשתם פירוט 

בנספחים ד' וה' להזמנה להציע הצעות נדרש 
רק שידורים חיים ששודרו  , בין היתר,לפרט

 .בשעות צפיית השיא
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נבקש להבהיר האם יש לפרט רק 

בשעות שידורים חיים ששודרו 
צפיית השיא או שהכוונה היא גם 
לשידורים שצולמו במועד אחר 

 מזה ששודרו בו?
 

-נספחים ד' .21

להזמנה  ה'

להציע 

 הצעות

בנספח ד' האם  3-4בסעיפים 
אודות אירועים נדרש לפרט רק 

שצולמו באולפן או שהכוונה היא 
 גם לצילום בהיכל סגור?

סגור.  אולם/ניתן להציג גם אירוע שצולם בהיכל
בהודעת הבהרה מס'  13מס' ראו תשובה לשאלה 

2.  

נספח ה'  .22

 –להזמנה 

 53עמ' 

ס' להזמנה, 

1.3.5 

נודה להבהרתכם את הגדרת 
"אירוע בטיחות". האם מדובר 
בתביעות משפטיות בגין כל נזק 
גוף ו/או רכוש שהוא? אם כן, 
החל מאיזה סכום תביעה? האם 

 לרבות תביעות קטנות? 

 לעיל. 2מס' ראו תשובה לשאלה 

 -נספח ח'  .23

הסכם 

 -התקשרות 

ס'  2עמ' 

1.3.6 

נודה להבהרת המונחים 
"תשלומים מיוחדים שישולמו 
על ידי נותן השירותים לאיזה 

 מבעלי המקצוע"  
וכן "עלויות מימון" המופיעים 
בהגדרת "הוצאות מוחרגות". 
האם הזוכה יידרש לממן 
הוצאות כלשהן ואם כן עד איזה 
 מגבלת סכום למקרה ולמצטבר?

  אין שינוי במסמכי המכרז. 

הסכם  .24
ההתקשרות 

סעיף  –
1.3.5 

בסעיף מפורטות ההוצאות אך 
מצוין כי הכל ללא מע"מ. מאחר 
והזוכה משלם את המע"מ, מדוע 
ההוצאות המוחזרות לזוכה הינן 
ללא מע"מ ונבקש להוסיף 
הבהרה כי ההחזרים עבור 

הישירות כוללים  ההוצאות
 המע"מ.

 במסמכי המכרז.אין שינוי 
ההוצאות הישירות שבגינן ישולם החזר 
ההוצאות )ואשר מהן, לאחר הפחתת ההוצאות 
המוחרגות, תחושב עמלת השירותים( לא 
תכלולנה את המע"מ ששולם על ידי הזוכה. 
החזר ההוצאות ישולם לזוכה בתוספת מע"מ, 

 להסכם ההתקשרות. 9.6.1כאמור בסעיף 

א 6.4סעיף  .25
להסכם 

ההתקשרות 
 )חדש(

הבהרה בעקבות תשובה לשאלה 
להסכם ההתקשרות, יוסף סעיף  6.4לאחר סעיף  לעיל. 2מס' 

 א אשר נוסחו, כדלהלן:6.4

מובהר כי על אף כל האמור במסמכי  .א6.4"
המכרז, נותן השירותים לא יהא רשאי להעסיק 
לצורך מתן השירותים גורמים )לרבות אנשי 
המפתח ו/או בעלי המקצוע( אשר לגביהם 

לעיל, כולם או  9.3מתקיימים תנאי סעיף 
 .חלקם"

נספח ה'  .26
להסכם 

 ההתקשרות

הבהרה יזומה מטעם ועדת 
נוסח מתוקן של נספח ה'  "1כנספח "מצורף  המכרזים

 להסכם ההתקשרות.
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 נוסח מעודכן של נספח "ה" להסכם ההתקשרות - 1נספח 
 

 
 נספח ה' להסכם ההתקשרות - נוסח אישור עוה"ד

 
 ]נייר מכתבים של עורך הדין[

 
 

  לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי 

 ( 1תל אביב )קומה  6 קרמניצקי
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 א.ג.נ,

 
  2019הסכם למתן שירותי הפקת אירועי אירוויזיון הנדון: 

 

 אני הח"מ, ___________________ עו"ד )מ.ר. ___________(, מאשר/ת בזאת, כדלקמן:

ההסכם שבנדון "(, אשר חתם מולכם על התאגיד_______________ ח.פ. ________________ )" .1
ואשר עיסוקו במתן שירותי הפקת טלוויזיה  "( הינו תאגיד קיים ופעיל, המאוגד כדין בישראל,ההסכם)"

 .ובהפקת אירועים ו/או פרסומות

פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין החל עליו, להתקשר בהסכם ולבצע את כל  עלהתאגיד מוסמך  .2
התחייבויותיו על פיו, והוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל 

 כאמור. דין לשם התקשרותו בהסכם ולשם ביצוע התחייבויותיו על פיו

א/ת ת.ז. _____________________ ומר/גברת מר/גברת _______________________ נוש .3
__________________________ נושא/ת ת.ז. ___________________, אשר חתמו על ההסכם, 

וחתימתם, מוסמכים על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד, 
 ד לכל דבר ועניין הקשור להסכם.בצירוף חותמת התאגיד או שמו המודפס, מחייבת את התאגי

 ולראיה באתי בזאת על החתום ביום _____________:
 

 

 

 
 

 

 _____________, עו"ד


