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 פרק א: כללי

 מטרת הפניה .1

אשר מתקיימים בהם  ,יחסי ציבורבשירותי המתמחים  מציעיםבזאת  ן( מזמי"ן"המזמי) תאגיד השידור הישראלי
תחרות אירועי לתאגיד, בקשר עם  ודוברות סי ציבורלמתן שירותי יח, להגיש הצעות המפורטים להלןתנאי הסף 
לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי  בכפוףו בהתאם, 2019בחודש מאי  בישראלשתתקיים  2019אירוויזיון 

 .להלן המכרז

 

 הגדרות ופרשנות .2

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

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

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

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

)שלושה(  3 -המורכבת מ 2019תחרות האירוויזיון  - "האירוע"  .2.1.3
שישודרו בשידור חי בטלוויזיה ברחבי  מרכזיים מופעים
שיערכו בתאריכים  גמר מופעי חצי)שני(  2 - העולם

 גמרמופע , ו"(הגמר מופעי חצי)" 16.5.19, 14.5.19
"(; האירוע כולל הגמר מופע)" 18.5.19שיערך בתאריך 

בנוסף חזרות, מסיבות עיתונאים, כפר אירוויזיון 
 ואירועים נלווים נוספים.

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

2.1.5.  "EBU" 
- 

 European Broadcastingפי )איגוד השידור האירו
Union.) 

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

 להלן. 15.1כהגדרתו בסעיף  - צעות"ה"המועד האחרון להגשת   .2.1.7

 .תאגיד השידור הישראלי - "המזמין"  .2.1.8

ו/או כל אדם אחר, ו/או מי מטעמה  הגב' זיוית דוידוביץ - "של האירוע "המפיק הראשי  .2.1.9
יחד  -לעת, על ידי המזמין לשמש שימונה בכתב, מעת 

  .כמפיק הראשי של האירוע -עמה או במקומה 

נספח , על נספחיו, בנוסח השירותיםלאספקת הסכם ה - "הסכם ההתקשרות"  .2.1.10
 .זו להזמנה "ו"

2.1.11.  PREMIER - "יח"צ בינלאומי" - 

 

 

לטפל ישירות  EBU-חיצונית שנשכרה ע"י ההחברה ה
של מותג "תחרויות  ויחסי הציבורבכלל ענייני הדוברות 

  האירוויזיון".

, בקשר לאירוע מכלול השירותים שיסופקו על ידי הזוכה - "השירותים"  .2.1.12
 .זו כמפורט בפרק ב' להזמנה

 EBU -ן( ייקבעו על ידי היהכללים שנקבעו או )לפי העני - "ן"כללי האירוויזיו  .2.1.13
שעתידה להיערך  64 -בקשר לתחרות האירוויזיון ה

ין( ימופיעים או )לפי הענש, כפי 2019בשנת בישראל 
 EBU (The 2019 ESC -באתר האינטרנט של היופיעו 
Rules) . 
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של שלא נבחר כזוכה, אולם ועדת המכרזים  ,מציע - "כשיר שני"  .2.1.14
בהתאם להוראות , ככשיר שניהחליטה שישמש המזמין 

 הזמנה זו.

 לעיל.בלי לגרוע מכלליות האמור לרבות, אך  - "לרבות"  .2.1.15

 .זו הזמנהל 10כמפורט בסעיף  - "מסמכי המכרז"  .2.1.16

לצורך מתן  אשר יגיש הצעה בהתאם להזמנה זו מציעכל  - "מציע"  .2.1.17
)ביחד  , בין שנתקבלה הצעתו ובין שלאהשירותים בעצמו

 ."המציעים"( -

התקשורת לעניין האירוע מטעם התאגיד. מערך  ראש  - "ראש מערך התקשורת"  .2.1.18
ראש מערך התקשורת ישמש כנציג התאגיד לעניין 

 ועניין.ההסכם שיחתם עם הזוכה, לכל דבר 

 .זו להזמנה ג'תנאי הסף המפורטים בפרק  - "תנאי הסף"  .2.1.19

 להלן. 8כהגדרתה בסעיף  - "תקופת ההתקשרות"  .2.1.20

 

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

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

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

  האירועתיאור  .3

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

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

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

 לפועל של האירוע בישראל. 

 .מרחבי העולם ומדינות נוספות EBUות ב משלחות המייצגות מדינות חבר 42 -כ צפויות להשתתףבאירוע  .3.3

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

 .כאמורהגמר  במופעי חציהמדינות שיזכו כל 

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

 השירותים .4

 סי ציבורקבלת שירות יחלשם  למזמיןשהזוכה יידרש לספק  השירותיםכל הינם  זו השירותים נושא הזמנה .4.1
הקבועים בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות , בהתאם לאופיו, מורכבותו וחשיבותו של האירועודוברות 

 לרבות ,רצונו המלאה של המזמין לשביעות, והוראות כל דיןובמסמכי המכרז בהסכם ההתקשרות, ביתר 
, באופן ישיר יםו/או הדרוש יםהקשור ,)לפי העניין( הפעולותביצוע כל העבודות, התפקידים, המטלות ו/או 

בקשר עם השירותים, גם אם הם לא פורטו או עקיף, לביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הזוכה 
  :ולרבות, במפורש במסמכי המכרז

לכל אחד משלושת התחומים הבאים: עבודה מול תקשורת  אסטרטגיית עבודה כוללתיבוש ג .4.1.1
ישראלית; עבודה מול תקשורת זרה; ליווי למשלחת הישראלית. אסטרטגיית העבודה תכלול, 
בין היתר, הכנת רקע, ניתוח קהל יעד, הכנת תכניות עבודה, טקטיקה, מסרים ודגשים וכד'. 

ותהיה טעונה  אש מערך התקשורתתהיה טעונה אישור מראש ובכתב מאת ראסטרטגיית העבודה 
)באמצעות ראש  (PREMIER)חברת  EBU-חברת היח"צ הבינלאומית מטעם ה מוליאום תגם 

 מימוש תכנית העבודה המאושרת;   בנוסף, ; , מערך התקשורת(

והפצתן בהתאם תגובות לעיתונות ולאמצעי המדיה השונים ו ה וכתיבה של הודעותהכנ .4.1.2
בכפוף להנחיות א ובכל מועד שיידרש, הן בעברית והן באנגלית, , בכל נושלאסטרטגיית העבודה

 ;ודרישות ראש מערך התקשורת

לעיל, הכנה וכתיבה של הודעות, ראיונות ויישום יוזמות שונות שמקורן  4.1.2בכלל האמור בס"ק  .4.1.3
 , הכל בכפוף לאישור מוקדם של ראש מערך התקשורת; EBUב 

ות בכל אמצעי התקשורת לצורך קידום האירוע בכלל, בות ו/או אייטמים ו/או ראיונכתייזום  .4.1.4
 ; , לרבות קידום מרואיינים מהארץ ומחו"ל בנוגע להפקההפקת האירוע, והתאגיד בפרט

 הכנת תגובות לשאילתות ובקשות שיגיעו מהתקשורת המקומית והבינלאומית; .4.1.5

ממשלה )למשל  עבודה שוטפת מול גורמים חיצוניים רלוונטיים כגון עיריית תל אביב, משרדי  .4.1.6
, משרדי התרבות, החוץ, התיירות, התחבורה וכד'(, נותני חסויות, הנהלת האתר בו יערך האירוע

EBUהכל לפי דרישות ראש מערך התקשורתועוד , היח"צ הבינלאומי ,;  

מחלקת הדוברות, מטה האירוויזיון, שוטפת מול גורמים רלוונטיים בתוך התאגיד כגון עבודה  .4.1.7
 ת הדיגיטל, הטלוויזיה ועוד;וחטיב

בהתאם להנחיות ראש סיורים וכד' לרבות בישיבות עם גורמי חוץ או פנים השתתפות ככל הנדרש  .4.1.8
  מערך התקשורת;

 ;בהן והשתתפותפגישות עם עיתונאים תיאום  .4.1.9
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  ראש מערך התקשורת; , בתיאום מלא עםמשברים תקשורתיים בעת הצורךוטיפול בניהול  .4.1.10

, ככל שידרש לכך על ידי הפקה, ניהול וטיפול במסיבות עיתונאים לפני האירוע, במהלכו ולאחריו .4.1.11
  ראש מערך התקשורת;

 אירוח וליווי כלי תקשורת החל מכשבועיים לפני האירוע ועד לאחר סיומו; .4.1.12

( 2019בחודש פברואר טיפול בכל הנוגע לאמן שייצג את התאגיד באירוע, מרגע בחירתו )הצפויה  .4.1.13
 ועד לאחר סיום האירוע, ליווי וטיפול בהיבטי יח"צ של המשלחת לאירוע;

 פעילות יזומה והצעות שוטפות למינוף פעילות הפקת האירוויזיון בתקשורת הישראלית; .4.1.14

 ניהול קמפיינים, לפי הצורך, באמצעות התקשורת האלקטרוניים וברשתות חברתיות; .4.1.15

על פעילות יח"צ )באמצעי המדיה השונים( הרלוונטיים לפעילות  ןמזמיניטור ועדכון נציגי ה .4.1.16
 לרבות כאלה המתוכננים והצעה לקחת חלק בהם ולמיצוב תקשורתי; -הפקת האירוויזיון 

 בהתאם להנחיות ראש מערך התקשורת; בתדירות אחרתאו אחת לחודש ו/הפקת תיקי עיתונות  .4.1.17

במדיה  2019מינוף פעילות הפקת אירוויזיון פעילות רלוונטית אחרת נוספת לליווי תקשורתי ול .4.1.18
 .המסורתית, האלקטרונית וברשתות חברתיות )ניו מדיה(

כי ו ,לעיל אינה ממצה ואינה מהווה רשימה סגורהשרשימת השירותים  פק, מובהר בזאת, כילמניעת ס .4.2
 .שיידרשוהדוברות היח"צ  הזוכה יידרש לספק את כל שירותי

סטנדרטים הבינלאומיים העדכניים תוך הקפדה על ה לספק את השירותיםנדרש הזוכה  מובהר בזאת, כי  .4.3
, הכל תוך עמידה בדרישות שנקבעו בתחום תוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותרו והמחמירים ביותר

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

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

א רשאי להתקשר ומתחייב לקבל את השירותים באופן בלעדי מהזוכה, וה ואינ המזמיןמובהר בזאת, כי  .4.4
 שיקול לפי הכל, כולם או חלקם, (דומים שירותים)ו/או  השירותים קבלת לשם נוסףאו /ו אחר גורם כלעם 

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

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

 ,("ו" נספח) ההתקשרות בהסכם הזוכהתקשר עם יבהתאם ליתר הוראות מסמכי המכרז, המזמין בכפוף ו .4.5
וזאת השירותים, מסור לזוכה, את הביצוע של י המזמין, והמזמיןבמסגרתו הזוכה יקבל על עצמו כלפי 

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

את לידיעת המציעים, כי בכל הקשור להתנהלות היח"צ בתקופה שעד לאירוע, תונהג חלוקת עבודה א בזמוב .4.6
הבינלאומי יעסוק, בין השאר,  . היח"צEBUמטעם  Premierמול היח"צ הבינלאומי שינוהל על ידי חברת 

בהודעות לעיתונות בנוגע למדינות המשתתפות, נושאי קריאייטיב, מנחים, מכירת כרטיסים, נאמברים 
במופעים, עיצוב הבמה, הגרלת המופעים, משתתפים במופעים לרבות הזוכים בחצי הגמר ובגמר, הפעלת 

ועוד.  EBUשר בין היח"צ הישראלי ל עמודי האירוע ברשתות החברתיות, תמיכה ביח"צ הישראלי, ק
ובהתאם להנחיות היח"צ הבינלאומי שיועברו הזוכה במכרז ידרש לעבוד בתיאום מול היח"צ הבינלאומי, 

אליו באמצעות ראש מערך התקשורת. אין באמור כדי למנוע מצב בו הזוכה ידרש לטפל בנושאים 
 הבינלאומי ו/או ראש מערך התקשורת. המפורטים בס"ק זה, כולם או חלקם, בהתאם להנחיות היח"צ

ו/או היח"צ  EBUהשירותים יבוצעו בהתאם ובכפוף להנחיות ראש מערך התקשורת, ו/או הנחיות כל  .4.7
 הבינלאומי, ובלבד שיתקבלו אך ורק באמצעות ראש מערך התקשורת.

 לוחות זמנים .5

המזמין )לרבות בהתאם  ידי יקבעו עליש ,פרטנייםבהתאם ללוחות זמנים לספק את השירותים  הזוכה יידרש
הזוכה יתחייב כי הוא וכל בעלי התפקידים מטעמו יספקו את כל  .(EBU -ה שייקבעו על ידינטיים ברללמועדים 

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

 כוח אדם .6
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הזוכה יתחייב להעסיק כוח עבודה לצורך מתן השירותים וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,  .6.1
בהתאם לכל התנאים והדרישות  ,ומנוסה, ובכמויות מספקות לצורך ביצוע כלל השירותים מיומן, איכותי

 כי המכרז ובהוראות כל דין. הקבועים במסמ

ראש צוות בכיר, בעל ידרש להעמיד לטובת ביצוע השירותים יהזוכה לעיל,  6.1בסעיף  מהאמורבלי לגרוע  .6.2
אשר במסגרתן, נתן שירותי דוברות ויח"צ בין של חמש שנים לפחות במתן שירותי דוברות ויח"צ, ניסיון 
שני יועצי תקשורת מקצועיים לפחות ; וכן "(ראש צוות")להלן: ללקוחות בינלאומיים )לא ישראליים( היתר 

ומיומנים בעלי ניסיון של לפחות שנתיים במתן שירותי יחסי ציבור, אחד מהם לפחות דובר אנגלית ברמה 
)על המציע לפרט בהצעתו את רמת האנגלית של יועצי התקשורת המוצעים; מכלי לגרוע מכל  גבוהה מאד

יהיה רשאי לבחון את עמידת יועצי התקשורת בדרישה זו כפי שימצא  זכות אחרת של התאגיד, התאגיד
לא יעסקו בכל  –יעסקו באופן בלעדי במתן השירותים לתאגיד )ולמען הסר ספק  . יועצי התקשורתלנכון(

"(. זהות השירות נותנילהלן: "ראש הצוות ויועצי התקשורת יקראו פעילות עבור לקוחות אחרים של הזוכה( )
כפופה  ( ותהא"ג" נספח) בתצהירעל ידי המציע  תפורט –לרבות הותק שלהם וניסיונם  -נותני השירות  

  .בדיקת תנאי הסף, כאמור בפרק ג' להזמנה זוהליך לאישור המזמין כחלק מ

במסגרת הצעות של מציעים  יםאשר נכלל במסגרת הצעתו מועמדיםלמניעת ספק, מציע יהא רשאי להציע  .6.3
 אחרים.

  הצעתו הכספית של המציע .7

כל מציע נדרש לנקוב התמורה למציע תשולם כריטיינר חודשי קבוע במהלך תקופת ביצוע השירותים.  .7.1
את הצעתו הכספית ביחס למתן כל  (("ב" נספח) ת המחירבהצעתו )במקום המתאים לכך על גבי טופס הצע

ההצעה הכספית תנקב בגובה הריטיינר (. ""ההצעה הכספיתמסמכי המכרז )השירותים הנדרשים על פי 
 המבוקש על ידי המציע תמורת ביצוע כל השירותים נשוא מכרז זה.החודשי 

 יכלול מס ערך מוסף. ולאסכום ההצעה הכספית שימולא בטופס ההצעה יהא נקוב בשקלים חדשים  .7.2

מסמכי התשלומים, המיסים והעלויות שיהיו כרוכים במתן השירותים על פי  כלאת  ההצעה הכספית תכלול .7.3
 .השירותיםלכלל ביחס  המכרז

הזוכה בקשר עם מתן השירותים, ולא ישולם לזוכה של רווח הלמניעת ספק, ההצעה הכספית תכלול גם את  .7.4
אם למעט  ,ספיתהצעה הכבנקב ילסכום ש, מעבר ם, על כל הכרוך בהמתן השירותיםבגין  תשלום נוסףכל 

 .במסמכי המכרזמפורש אחרת ב נקבע

 . להלן 18המחיר תוגש במעטפה נפרדת, אטומה, כמפורט בסעיף הצעת  .7.5

 תקופת ההתקשרות .8

, ועד והזוכה המזמיןידי  ההתקשרות עלמועד חתימת הסכם מהחל תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה  .8.1
להאריך את תקופת ההתקשרות האמורה, בתנאים המפורטים עם אופציה השמורה למזמין ) 30.6.2019יום ל

  בהסכם ההתקשרות(.

ובלי שיידרש לנמק את , ו הבלעדיבהתאם לשיקול דעת מכל סיבה שהיא, רשאי בכל עת,יהא  המזמין .8.2
)לרבות לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות ובהתאם  זוכההלהפסיק את ההתקשרות עם החלטתו, 
 . הסתיימה או הופסקה ההתקשרות, וזאת מבלי שהזוכה יהא זכאי לקבל כל פיצוי בגין כך( יולהוראות

פי דין  על הכללפנות למציעים אחרים, או לבצע הליך תחרותי נוסף או הליך אחר,  המזמין, רשאי כאמור
 .ו הבלעדיולפי שיקול דעת

 ממועד ההודעה על זכייתו. ידי, החלמוכן לביצוע השירותים באופן מ להיות הזוכה על .8.3
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 ': תנאי הסףגפרק 

 עמידה בתנאי הסף .9

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

 ;או עוסק מורשה בישראלהמציע הינו תאגיד הרשום כדין  התאגדות כדין: .9.1

  :של המציע ניסיון .9.2

יחסי ציבור, הסברה ותי שנים לכל הפחות במתן שיר 10בעל ניסיון מוכח במשך תקופה מצטברת של  .9.2.1

  וייעוץ תקשורתי אסטרטגי;

שירותי יח"צ הסברה וייעוץ תקשורתי לכל הפחות לאירוע סיפק המציע השנים האחרונות  5במהלך  .9.2.2

בהשתתפות  הינו אירוע "המוניאירוע לעניין סעיף זה, ") בתחומי תרבות או מוסיקהאחד לפחות  המוני

הפקת שהמציע סיפק שירותי יח"צ הסברה וייעוץ לאו  ; בני אדם כצופים או משתתפים(למעלה מאלף 

  ;אחת לפחות טלוויזיה

 ; ניסיון מוכח בעבודה מול תקשורת בינלאומית או לקוחות בינלאומייםו בעל מציע שהינ .9.2.3

יועצים ואנשי  15לכל הפחות מנהל ועוד )כעובדים או כפרילנסרים(  המעסיק המציע הינו בעל משרד .9.2.4

 צוות. 

נותני ו ם: ראש צוותתפקידיהמלכל אחד  המציעשהוצעו על ידי המועמדים : נותני השירותראש צוות ו .9.3
בכל  עומדים, ("אנספח "") ההצעה בטופספורטו על ידי המציע ש כפי ,לעיל 6.2בסעיף  כאמור השירות

ראש הצוות  כי חובה אין כי, יובהר .יןי, לפי הענלעיל 6.2ף , כפי שפורטו בסעיהםנטיות לגביבדרישות הרלה
מציע, ודי בכך שיהיו קשורים בחוזה למתן שירותים עבור ה של עובדיו יהיו המוצעיםנותני השירות  ו/או

  .זה מכרז נשוא השירותים ביצוע לצורך, המציע

שהוצעו על ידו מובהר בזאת, כי הזוכה יהיה חייב להעסיק במתן השירותים את ראש הצוות ונותני השירות  .9.4
(. הזוכה לא 'ונספח במסגרת הצעתו )למעט אם יידרש להחליפם על ידי המזמין, כמפורט בנוסח ההסכם 
יצוע השירותים, אלא יהיה רשאי להחליף את ראש הצוות ו/או מי מנותני השירות בכל עת במהלך תקופת ב

באישור מראש ובכתב מאת התאגיד, ובתנאי שיעמיד במקומם ראש צוות ו/או נותני שירותים בעלי ניסיון 
וכישורים שאינם נופלים מאלו של ראש הצוות ו/או נותני השירותים שפורטו בהצעתו, לפי העניין, ובכל 

 מקרה בכפוף לאישור המזמין מראש ובכתב.

  :("חוק עסקאות גופים ציבוריים") 1976-, תשל"וק עסקאות גופים ציבורייםכנדרש בחואישורים  .9.5

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כשהם בתוקף נכון למועד -המציע הינו בעל כל האישורים כנדרש על .9.5.1
 האחרון להגשת הצעות; 

עומדים בכל  (,חוק גופים ציבורייםב מונח זה )כהגדרת ואלי המציע, וככל שנדרש גם בעל הזיקה .9.5.2
 גורם המספק שירות לגוף ציבורי.מ לחוק גופים ציבוריים 1ב2 -וב 2 בסעיפים הנדרשיםהתנאים 

המציע רשאי לייחס לעצמו  לעיל, יהאלעיל,  9.2.5 -ו 9.2.2, 9.2.1הסף שבסעיפים לצורך עמידה בתנאי  .9.6
 "(:גורם מנוסהאחד הבאים )להלן: "פעילות, ניסיון וכשירות של 

 ;מנכ"ל ו/או בעל השליטה במציעלעיל:  9.2.2, 9.2.1לעניין סעיפים  .9.6.1

גורם אחד או יותר עמו התקשר המציע בהסכם שיתוף פעולה או בהסכם למתן לעיל:  9.2.4לעניין סעיף  .9.6.2
ותים למזמין על פי מסמכי המכרז )במקרה כאמור, יש להציג את ההסכם שירותים, לצורך מתן השיר

עם הגורם עמו התקשר המציע ובמסגרתו התחייבות של הגורם האמור כי הוא מקבל על עצמו, באופן 
 מלא, מוחלט ובלתי מסויג, את כל ההוראות הרלוונטיות במסמכי המכרז(;
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, יצרף המציע להצעתו כתב מנוסה כאמור לעילגורם במקרה של ייחוס פעילות ניסיון וכשירות של  .9.6.3
 .מנוסה אותו גורםזה, כשהוא חתום על ידי  מכרזל "זנספח "התחייבות בנוסח 

, אזי המציע נדרש כאמור לעיל גורם מנוסה הסף באמצעותביקש המציע להוכיח את עמידתו בתנאי  .9.6.4
לצרף להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ניסיונו וכשירותו של הגורם המנוסה, התקשרותו עם 

כן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס ההצעה הכללי בקשר עם פעילות, והגורם המנוסה, 
 ניסיון וכשירות הגורם המנוסה.
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 הליך המכרז -כללי ': דפרק 

 המכרזמסמכי  .10

המסמכים המפורטים להלן, בצרוף מסמך הזמנה זה כשהוא חתום על ידי המציע, מהווים יחדיו את מסמכי  .10.1
 המכרז:

 טופס הצעה; - א'נספח  .10.1.1

 הצעת מחיר;טופס  –ב' נספח  .10.1.2

 ;וניסיון המציע תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף - 'גנספח  .10.1.3

 ;התחייבות לשמירה על סודיות - 'דנספח  .10.1.4

 הימנעות מניגוד עניינים;  - 'הנספח  .10.1.5

 ;על נספחיו נוסח הסכם - 'ונספח  .10.1.6

 נוסח כתב התחייבות מטעם הגורם המנוסה; –' זנספח  .10.1.7

בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות המסמכים השונים  .10.2
המהווים את מסמכי המכרז, יהיה סדר העדיפות בין המסמכים השונים כדלקמן )בסדר עדיפות יורד(: 

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

האינטרנט של והם מפורסמים באתר  ,המזמיןהבלעדי של  וינם רכושה המכרז,כל מסמכי מובהר בזאת, כי  .10.3
ונמסרים למציעים בנאמנות לצורך הגשת הצעות בלבד, ולא  ,לשם הגשת הצעות במסגרת הליך זה, המזמין

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

 להליך המכרז ת זמניםלוחו .11

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום המכרז 19.12.2018
בצהריים 15:00בשעה  27.12.2018  מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 
בצהריים 15:00בשעה  03.01.2019  מועד אחרון להגשת ההצעות 

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

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

שלב ניקוד יעברו את שרק המציעים  אשר אליהם יוזמנולראיונות אישיים )להיות זמינים  נדרשיםהמציעים 
 .7-9/1/2019 בין התאריכים (להלן 23.2.1בסעיף  אמורכ האיכות

  פרסום .12

 הערבית.נפוצים, אחד בשפה העברית והשני בשפה ים יומינים עיתושני ב תפורסםפרסום המכרז הודעה על  .12.1

יפורסמו  ,להלן 13מסמכי המכרז וכן הבהרות ו/או תיקונים למסמכים האמורים )ככל שיהיו(, כאמור בסעיף  .12.2
 . האינטרנט של המזמיןבאתר 

 רזשינויים, תיקונים והבהרות למסמכי המכ .13

המועד האחרון  לפניבכל עת , לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם ושומר על זכות המזמין .13.1
 .להגשת הצעות

רכזת ועדת זאת באמצעות שאלות הבהרה בכתב למסמכי המכרז,  ןרשאים להפנות למזמי המציעים .13.2
האמורות ששאלות ההבהרה ובלבד  ayelete@kan.org.il בכתובת דוא"ל המכרזים, הגב' איילת אלינסון, 

 בצהריים.  15:00בשעה  27.12.2018כאמור עד ולא יאוחר מיום  ןלמזמיתימסרנה 

דואר אלקטרוני בייעשו , מטעם המזמיןהקשר  לאיש המזמיןכל הפניות במסגרת המכרז אל ספק,  למניעת .13.3
 בלבד. 
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לעיל ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון  13.2כל הבהרה, כולל תשובות לשאלות הבהרה כמפורט בסעיף  .13.4
רד ממסמכי המכרז. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או , אם יעשו, יהוו חלק בלתי נפהמזמיןשיעשו בכתב על ידי 

, יובאו המזמיןהבלעדי של  ון לכלל המציעים, על פי שיקול דעתתוספת ו/או עדכון כאמור, שיש בהם עניי
 .המזמין של האינטרנטבאתר  המזמיןלידיעתם של כל המציעים, באמצעות הצגתם על ידי 

בדבר כל הבהרה ו/או  , באופן שוטף,ולהתעדכן האינטרנט של המזמיןלהיכנס לאתר  חלה חובה המציעעל  .13.5
 תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון שיעשו בקשר למכרז.

 בוטל. .14

  המועד האחרון להגשת הצעות .15

 "המועד)בצהריים  15:00עד לשעה  03.01.2019המועד האחרון שבו ניתן יהיה להגיש הצעות למכרז יהא ביום  .15.1
 (. האחרון להגשת הצעות"

בחן במסגרת יחשב כהצעה במסגרת המכרז ולא תיהצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, לא ת כל .15.2
 המכרז. 

ה את המועד האחרון להגשת הצעות. דחהא רשאי לדחות י המזמיןעת, עד למועד האחרון להגשת הצעות,  בכל .15.3
, והמועד האינטרנט של המזמיןפרסם על כך הודעה באתר יאת המועד האחרון להגשת הצעות כאמור,  המזמין

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

 ושינוי תנאיו ביטול המכרז .16

 הבלעדי: ו, על פי שיקול דעתרשאי המזמין יהא

, לשנות את תנאי האינטרנט של המזמיןפרסום הודעה באתר  הצעות, באמצעותעד למועד האחרון להגשת  .16.1
 המכרז, כולם או חלקם; וכן

, להפסיק את המכרז או האינטרנט של המזמין, באמצעות פרסום הודעה באתר ומכל סיבה שהיא בכל עת .16.2
, ובכלל זה להתקשר נכוןמצא ליאו ליזום כל הליך ו/או פעולה נוספים שלבטלו, כולו או חלקו, לפרסם מכרז חדש 

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

, הבלעדי וולשיקול דעת המזמיןציע, בהתאם לצרכי הממ המבוקשיםלצמצם או להרחיב את היקף השירותים  .16.3
 לקבל חלק מההצעה בלבד. הזכות למזמיןוכן שמורה 

  מספר הזוכים .17

 .זוכה אחד בלבדלהתקשר עם  המזמיןשל ו בכוונת, מסמכי מכרז זהבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי  .17.1

 25.4 , כאמור בסעיףאחד נוסף מציע היה המזמין רשאי לבחורלעיל, י 17.1 אמור בסעיףכ הזוכהעל  בנוסף .17.2
הבלעדי, לשירותים ממציע  וזקוק, על פי שיקול דעת אהי מזמיןהלמקרה שבו  ככשיר שני,ישמש להלן, אשר 

בעקבות הזכייה במכרז, לרבות, אך לא רק, עקב צורך בהרחבת  והתקשר עמהמציע ש זהעל או אחר  ףנוס
זוכה ו/או מכל סיבה שהיא, על פי שיקול ההפסקת ההתקשרות עם עקב ו/או  למזמיןהיקף השירותים הדרוש 

 . ודרש לנמק את החלטתייומבלי ש יןהמזמהבלעדי של  ודעת

עם  המזמיןלהתקשרות בקשר לא תהא כל טענה, דרישה, תביעה ו/או התנגדות, מכל מין וסוג שהם,  לזוכה .17.3
לזוכה, והכל על פי שיקול  כשיר שני, מהכשיר השנילצורך מתן השירותים ו/או לשינוי מעמדו של  הכשיר השני

 . המזמיןהבלעדי של  ודעת
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 הגשת ההצעה וצורתה': הפרק 

 ההצעה הגשת .18

כל מציע העונה על תנאי הסף יגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם, קשר או  .18.1
תכלול את כל המסמכים אותם נדרש המציע לצרף  ואשרתיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז 

האחת תכיל את כל המסמכים  - ואטומות , בתוך שתי מעטפות סגורותהלןל 21כמפורט בסעיף להצעתו, 
 טופס הצעת המחיר נספח "ב"ועליה ייכתב "מעטפה א", והשנייה תכיל את  הלןל 21.2, 21.1, האמורים בסעיף

שתי המעטפות האמורות, כשהן סגורות היטב, תוכנסנה  –ייכתב "מעטפה ב"  הועלי הלןל 21.3בסעיף כאמור 
 ראתשירותי יחסי ציבור ודוברות לק 32/2018לתוך מעטפה אחת סגורה היטב, עליה יירשם: "מכרז מספר 

 ." 2019תחרות האירוויזיון 

פנים ואופן אין להכניס את טופס הצעת המחיר למעטפה א' ו/או לרשום את הצעת המחיר על גבי אחד בשום  .18.2
 .לפסילת ההצעה עלולה להביאהכללת הצעת המחיר במעטפה א' המסמכים שבמעטפה א'; 

ידי ועדת המכרזים אלא לאחר סיום מעטפה ב' של כל מציע תיוותר סגורה בתיבת המכרזים ולא תיפתח על  .18.3
 להלן. 19שלב ב' בבדיקת ההצעות כמפורט בסעיף 

לעיל )הכוללת בתוכה את שתי  18.1המעטפה האמורה בסעיף תתבצע באמצעות הכנסת הגשת ההצעה  .18.4
לעיל( לתיבת המכרזים המיועדת לכך, הנמצאת  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.המעטפות האמורות בסעיף 

עד  9:00ין השעות ((, זאת בימי עבודה, ב, מודיעין )קומת כניסה44במשרדי המזמין )בכתובת רחוב צלע ההר 
 ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות. 15:00

הגשת הצעה על ידי המציע תהווה, לכל דבר ועניין, הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות  .18.5
הכלולים במסמכי המכרז והמציע יהא מנוע מלהעלות כל טענה, לרבות כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי 

 שהו מתנאי המכרז ו/או ממסמכי המכרז.כל

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את אופיים, היקפם ומאפייניהם של השירותים,  .18.6
וכן כל נתון ופרט מקצועי, משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך המכרז, למתן 

 ו של המציע על פי מסמכי המכרז. השירותים על ידיו ולכלל התחייבויותי

המציע מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם נכונים ומלאים. המציע מתחייב כי  .18.7
הצעתו משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע למציע כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה 

 לפסילת הצעתו לאלתר.

, המזמין , כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידיו, או למי מטעמלמזמיןיב המציע להמציא בהגשת הצעתו, מתחי .18.8
, או המזמיןלרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתו, ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם 

 ומציע אשר לדעתהצעה של ולפסול הא רשאי שלא לדון י המזמין, בכל הנוגע לביצוע ברורים כאמור. ומי מטעמ
 פעולה באופן מלא כאמור לעיל ואינו משתף עמ

לעיל, המציע מתחייב להודיע למזמין, בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים  18.5מהאמור בסעיף בלי לגרוע  .18.9
שמסר למזמין במסגרת מסמכי המכרז, וזאת מיד עם קרות השינוי כאמור. במקרה כאמור, המזמין יהא רשאי 

 סול את הצעתו של המציע במידה וימצא לנכון לעשות כן, על פי שיקול דעתו הבלעדי.)אך לא חייב( לפ

 . להלן 20.1 בסעיףבזאת, כי הצעת המציע תהא סופית, ותעמוד בתוקפה, כהצעה בלתי הדירה, כמפורט  מובהר .18.10

 חתימה על ההצעה  .19

את , והמציע יגיש להלן 21שיש לצרף להצעה כאמור בסעיף  והמסמכיםמסמכי המכרז את כל  ולתכל ההצעה .19.1
בניסוחם המודפס כל  אך ורק על גבי מסמכי המכרז המקוריים בשלמותם, בלי לבצע זו בהתאם להזמנההצעתו 

, למעט השלמת הפרטים המיועדים להשלמה כאמור בסעיף תיקון, שינוי, השמטה, הסתייגות, התניה או תוספת
 .להלן 19.3

מובהר כי, ועדת המכרזים של המזמין תהא רשאית לפסול הצעה אשר בוצעו בה שינויים או, לפי שיקול דעתה  .19.2
 .כך בשל טענהאו /ו תביעה כל תהא לא ולמציע, נעשו לא כלל כאילו מהשינויים לםלהתע, הבלעדי

ישלים במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה על ידיו, בעט ובכתב יד ברור או בהדפסה.  המציע .19.3
להלן, חייבים להיות  21, וכן כל יתר האישורים והמסמכים שיש לצרף להצעה כאמור בסעיף מסמכי המכרז

יועד מקום לחתימה ייחתמו  על ידי המציע, הכל כנדרש על פי מסמכי המכרז. עמודים בהםבמקור חתומים 
 . עמודים בהם לא יועד מקום לחתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד.וכן בחותמת מלא בחתימה מקורית בשם
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 ההצעה תוקף .20

(, והמציע "מועד פקיעת התוקף"האחרון להגשת הצעות ) מהמועד חודשים (שישה) 6למשך ההצעה יהא  תוקף .20.1
 למועד פקיעת התוקף. אינו רשאי לחזור בו מהצעתו עד 

הא רשאי לפנות בבקשה למציעים שהגישו הצעות להאריך את תוקף ההצעה מעבר י המזמיןהצורך  במידת .20.2
 למועד פקיעת התוקף. מציע שלא יסכים להארכה יראו את הצעתו כבטלה בתום מועד פקיעת התוקף.

 

 



 

13  

 ': המסמכים להגשהופרק 

 המסמכים להגשה במסגרת ההצעה  .21

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

 :לעיל 19.3בסעיף  המפורטים

 :המסמכים שיש להגיש בקשר עם עמידת המציע בתנאי הסף 21.1

 להגשה המסמכים נספח 

21.1.1 --- 

 המציע של רישום תעודת של( דין עורך ידי)על  כנכון מאושר העתק
 ו/או המציע של החברות מרשם עדכני תדפיס וכן בישראל כתאגיד

העתק מאושר כנכון )על ידי עורך דין( של תעודת עוסק מורשה, ככל 
 שהמציע אינו תאגיד.

 ובדבר פרטי ניסיונו.תנאי הסף  דרישותהצהרת המציע בדבר עמידתו ב "גנספח " 21.1.2

21.1.3 --- 
קורות חיים ופרטי ניסיון של ראש הצוות ויועצי התקשורת המוצעים 

 9.3על ידי המציע, לצורך בחינת עמידתם בתנאי הסף הנקוב בסעיף 
 לעיל.

21.1.4 --- 

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

, או שהוא 1975-מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו,  פטור מלנהלם, וכן כי הוא

ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 
בתנאי הסף הקבוע  עמידתו של המציע יןילענ, 1975-מוסף, התשל"ו

 .לעיל 9.5.1בסעיף 

 :המסמכים הנוספים שיש להגיש במסגרת ההצעה 21.2

 להגשההמסמכים  נספח 

  .על ידי המציע חתומים כשהם, המכרז מסמכי כל --- 21.2.1

 טופס ההצעה חתום בידי מורשי חתימה מטעם המציע. נספח "א" 21.2.2

 בנוסח המצורף לטופס ההצעה, לשמירה על סודיות.הצהרה והתחייבות המציע,  "גנספח " 21.2.3

הצהרת המציע בדבר העדר ניגוד עניינים, לרבות התחייבות המציע להימנע  "דנספח " 21.2.4
 מניגוד עניינים ככל שיוכרז כזוכה.

 נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע ללא ציון תאריך. כלהתקשרות, על ההסכם  "ונספח " 21.2.5

 "זנספח " 21.2.6
כתב התחייבות חתום על ידי הגורם המנוסה, ככל שהמציע מבקש להסתמך 

 בהצעתו על גורם מנוסה כאמור.

21.2.7 --- 
מצגת המפרטת את ראיית המציע לגבי ביצוע השירותים עבור המזמין, ובה 

 פירוט אסטרטגיה מוצעת ודוגמאות לטקטיקה. המצגת תיבחן בשלב הראיון.

21.2.8         --- 
להלן.  24.2פרטי ניסיונו של המציע לצורך בדיקת איכות ההצעה, כמפורט בסעיף 

 נכ"ל המציע ו/או בעל שליטה בו.מציע יהיה רשאי לצרף פרטי ניסיונם של מ
 אישור עו"ד בדבר בעלי זכות החתימה במציע. --- 21.2.9

21.2.10 --- 

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

חובת המכרזים, לפיו העסק הוא בשליטת ב לחוק 2חשבון ותצהיר כאמור בסעיף 
 אישה.
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 .לעיל 18הצעת המחיר ע"ג הטופס המצורף נספח "ב" למכרז זה תוגש במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף  21.3

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

 כללי .22

לזהותו של הזוכה, מראש  EBU, המזמין מחויב לקבל את אישור EBU -לדרישות המובהר למציע שבהתאם  .22.1
כאמור, ולמציע לא  EBUובכתב, ובהתאם, בחירתו של מציע כזוכה תהא כפופה, בין היתר, לקבלת אישור 

  תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך

 .כלשהיאת הזכות שלא להיענות להצעה  וא שומר לעצמומתחייב לקבל הצעה כלשהי, וה ואינ המזמין .22.2

ערך בהתאם להוראות הזמנה זו ו/או שלא ימולאו ישלא תלפסול הצעה )אך לא חייב( הא רשאי המזמין י .22.3
הזמנה זו ו/או שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ה כל הפרטים ו/או הנתונים הנדרשים על פי במסגרת

 .על פי הזמנה זו

הבלעדי, הינה חסרה ו/או מוטעית  ו, לפי שיקול דעתולפסול הצעה, אשר לדעת)אך לא חייב(  הא רשאיי המזמין .22.4
 .ו/או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או בלתי סבירה ו/או תכסיסנית

הסברים ו/או מסמכים ו/או נתונים נוספים, לרבות ו/או מכל צד שלישי, ם מציעילבקש מה הא רשאיי המזמין .22.5
, וכן להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן פרטים לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי ההצעות

הצעה של מציע אשר ולפסול רשאי שלא לדון  האי המזמין .ולצורך קבלת החלטת למזמיןאחרים הדרושים 
 ברורים כאמור לעיל.הפעולה באופן מלא בכל הנוגע לביצוע  ואינו משתף עמ ולדעת

במסגרת מסמכי המכרז,  מזמיןעל כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר ל למזמין בכתב,מציע מתחייב להודיע כל  .22.6
לפסול את הצעתו של )אך לא חייב( הא רשאי י המזמיןוזאת מיד עם קרות השינוי כאמור. במקרה כאמור, 

 .הבלעדי ומצא לנכון לעשות כן, על פי שיקול דעתיהמציע במידה ו

לתקנן. הודעה  המזמיןיושב ראש ועדת המכרזים של נתגלו בהצעות טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות, רשאי  .22.7
 תימסר למציע.האמור על התיקון 

הצעתו של מציע ולפסול את שלא לדון הזדמנות להשמיע את טענותיו,  למציע ןשנתהא רשאי, לאחר י המזמין .22.8
 בהתקשרויות קודמות עמו. ניסיון עבר שלילי ןאשר למזמי
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 הזוכה': בחינת ההצעות ובחירת זפרק 

 דרך בחינת ההצעות  .23

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

הצעותיהם של מציעים שלא יעמדו בכל  - המזמיןלהגשת הצעות על ידי  הסף בחינת עמידה בתנאי - שלב א' .23.1
המציעים "קבוצת ) הסף תיפסלנה. רק הצעותיהם של המציעים העומדים בכל תנאי הסף תנאי

 (, תעבורנה לשלב הבא של דירוג ההצעות."כשיריםה

על ידי ועדת המכרזים,  כשיריםהבקבוצת המציעים  שייכללוהצעות המציעים איכותי של דירוג  - שלב ב' .23.2
  :כמפורט להלןבהתאם למסמכים הכלולים במעטפה א' להצעתם, 

, הכשירים: מתן ניקוד איכות להצעתו של כל מציע הנכלל בקבוצת המציעים ניקוד האיכות .23.2.1
 :)היינומסך הניקוד הסופי  35%יהווה , אשר להלן 24.2בסעיף בהתאם לקריטריונים המפורטים 

 נקודות בשלב זה(.  50יוכל לצבור עד  הכשיריםכל מציע מקבוצת המציעים 

 . האישי לשלב הריאיון בשלב זה, על מנת לעבור נקודות 28לפחות על המציע לצבור  .23.2.2

 מציעים (חמישה) 5 -לא יותר מלהלן  23.2.4איון האישי כאמור בסעיף ילשלב הרסך הכל יעברו ב .23.2.3
ותר . מובהר בזאת כי ככל שחמישה מציעים או ישזכו לציון הגבוה ביותר בשלב ניקוד האיכות

נקודות בשלב זה, יעברו לשלב הראיון חמשת המציעים שזכו לציון הגבוה  28יצברו לפחות 
נקודות, יהיה התאגיד רשאי )אך  28ביותר; ככל שפחות מחמישה מציעים צברו ציון של לפחות 

צברו את ניקוד האיכות לא חייב(, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לזמן לראיון מציעים נוספים אשר 
לעיל, אף אם לא צברו  23.2.2בסעיף  האמוריותר לאחר המציעים שעברו את ציון הסף הגבוה ב

 נקודות, כך שסה"כ המציעים שיזומנו לראיון לא יעלה על  חמישה מציעים בסף הכל. 28

כל מציע מקבוצת  :)היינומסך הניקוד הסופי  15%: מתן ניקוד, אשר יהווה איון אישייר .23.2.4
נקודות בשלב זה(, בהתאם  15עד יוכל לצבור איון האישי, ישהגיע לשלב הר הכשיריםהמציעים 

  .להלן 24.4בסעיף  כאמור, נציגי המזמין מהמציעלהתרשמות 

על מנת לעבור  ,בסך הכל נקודות 35לפחות בשלב ב' על המציע לצבור : מינימאליאיכותי  ציון .23.2.5
 .("המינימאלי האיכותי"הציון ניקוד המחיר )לשלב 

תהא שמורה  למזמין, איכותי המינימאליציון הה( מציעים בלבד או פחות יעברו את שני) 2 -ככל ש .23.2.6
 מציעים נוספיםניקוד המחיר הבלעדי, להעביר לשלב  ושיקול דעת, על פי )אך לא החובה( הזכות

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

  .מציעים

שעברו את שלב הדירוג הצעות המציעים סופי של דירוג עת המחיר )מעטפה ב'( ופתיחת מעטפת הצ – 'גשלב  .23.3
 על ידי ועדת המכרזים, כמפורט להלן:, ("הסופיתהמציעים "קבוצת )האיכותי 

כל מציע מקבוצת המציעים  :)היינו מסך הניקוד הסופי 50%יהווה מתן ניקוד, אשר ניקוד מחיר:  .23.3.1
כך שמציע אשר ההצעה הכספית שהוצעה על ידיו נקודות בשלב זה(,  50הסופית יוכל לצבור עד 

האפשריות לפרק זה,  המרביות 50-תהא הנמוכה ביותר )בתוך מסגרת התקציב הכוללת( יזכה ב
 : וסחה הבאהתנוקדנה באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר כאמור, על פי הנ ויתר הצעות המחיר

 ההצעה הכספית הנמוכה ביותר                           

 הנבדקת ההצעה הכספית                                            

 יקבע המזמין לכל מציעלעיל,   23.3.1כאמור בסעיף המחיר לאחר השלמת ניקוד  :ניקוד סופי .23.3.2
 יםציון סופי המהווה את חיבור הנקודות שקיבל כל מציע בשלבהנכלל בקבוצת המציעים הסופית 

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

 הצעהכל לפסול )אך לא חייב(  הא רשאיי המזמיןד המחיר מובהר בזאת במפורש, כי בשלב ניקו .23.3.3
מבחינה תקציבית ו/או הבלעדי, הינה בלתי סבירה  ו, לפי שיקול דעתו, אשר לדעתכספית

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

 50 X 
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לנהל משא ומתן עם המציעים שייכללו בקבוצת  פי שיקול דעתו הבלעדי,-, עלהא רשאיי המזמין .23.4
בקבוצת  שייכללו בין המציעים( Best & Finalהליך תחרותי נוסף )המציעים הסופית, ו/או לערוך 

ובכלל זה לאפשר למציעים שייכללו בקבוצת , המזמין ידי על קבעישי באופן, הסופיתהמציעים 
להצעה  ביחס תמופחת הצעה כספית, המזמין ורהי עליו במועד, למזמין להגישהמציעים הסופית 

חליף את תואשר , המזמין, בתנאים מיטיבים עם ההצעה בטופס ידיהם על השננקב הכספית
ככל שייערך הליך כאמור ומציע יבחר שלא להגיש  שהוגשה על ידיהם. תהמקוריההצעה הכספית 

 ידיו. -הצעה כספית מופחתת כאמור, אזי הצעתו תיבדק לפי ההצעה המקורית שהוגשה על

 .כזוכה יוכרז - ביותר הגבוה הציון הסופי  אתאשר יקבל  המציע .23.5

הודעת זכייה או )לפי העניין(  המזמין ישלח ,לעיל 23.5כאמור בסעיף  הבחירת המציע הזוכ לאחר .23.6
 .להלן 25.7 -ו 25.5בסעיפים כאמור  דחייה, לכלל המציעים

 הדירוג האיכותי ביצועאמות מידה לצורך  .24

, לצורך קביעת ניקוד האיכות כשיריםהמציעים בקבוצת ה שייכללוהצעות המציעים  ן שלבדיקת איכות .24.1
תו, כמפורט במסמכי להצע שכל מציע יצרףתתבצע על בסיס המסמכים והנתונים של המציעים כאמור, 

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

אשר משקפים אמות מידה ומדדי איכות, לצורך ניקוד האיכות  הקריטריונים,להלן יפורטו  - איכות ניקוד .24.2
 לעיל:   23.2.1של כל מציע כאמור בסעיף 

 ניקוד מרבי אמת המידה נושא

ניסיון ראש הצוות 
 המוצע

המועמד שהוצע על ידי התרשמות כללית מניסיונו של 
, לרבות שנות ניסיונו תפקיד ראש הצוותל המציע

ומספר הארגונים להם נתן שירותי יחסי ציבור בחמש 
השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז זה 
)מעבר לדרישות הניסיון שנדרשו לגביו כתנאי סף(. 

תוקנינה למציע, בהתאם לשיקול דעת  בסעיף זה
 .נקודות 9ועדת המכרזים של המזמין, עד 

9 

יועצי ניסיון 
 התקשורת
 המוצעים 

המועמדים שהוצעו התרשמות כללית מניסיונם של 
לרבות שנות  ,לתפקיד נותני שירות על ידי המציע

ניסיונם )מעבר לדרישות הניסיון שנדרשו לגביהם 
ינה למציע, בהתאם תוקנ כתנאי סף(. בסעיף זה

 8לשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין, עד 
 .נקודות

8 

 המציעניסיון 
יהיה זה,  סעיף)ב

התאגיד רשאי 
להתחשב בניסיונו 
של מנכ"ל המציע 
ו/או בעל שליטה 

 בו(

 
שירותי יחסי ציבור, הסברה ו/או במתן  מציעניסיון ה

הניסיון ייעוץ תקשורתי אסטרטגי, מבחינת תקופת 
 )מעבר להיקף הניסיון הנדרש כתנאי סף(

6 

מספר האירועים ההמוניים  –ניסיון המציע 

לעיל, להם נתן המשרד  9.2.2כהגדרתם בסעיף 

הסברה וייעוץ תקשורתי לכל הפחות  ,שירותי יח"צ

בתחומי תרבות או אחד לפחות  המונילאירוע 

המציע ומספר הפקות הטלוויזיה להם נתן  ; מוסיקה

 ;שירותי יח"צ הסברה וייעוץ

6 

ניסיון המציע במתן שירותי יח"צ, הסברה וייעוץ 

כנסים גדולים, כנסים  תקשורתי אסטרטגי במסגרת

 שונים אירועי מדיהובינלאומיים, 
6 

 35 להצעה פועל סמך המסמכים והנתונים שיצור נקודותסה"כ 
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מובהר בזאת, כי לצורך הערכת הצעתו של המציע וקביעת ניקוד האיכות שלו, המזמין יהא רשאי  24.3
לשירותים שסופקו להם על ידי המציע, בנוגע שונות שאלות  אותםולשאול  לקוחות של המציעלפנות ל

 סופקו להם כאמור.לרבות בנוגע למידת שביעות רצונם מהשירותים ש

יבחנו בין השאר הפרמטרים הבאים )כולם או חלקם(: במסגרת זו : תאישי)ראיון( פרזנטציה  ניקוד 24.4
מיכולותיו האישיות והמקצועיות, לרבות יכולת  ,ממקצועיותומכישוריו, , מהמציעכללית התרשמות 

התרשמות מניסיונו של המציע ככל שקיים בתחום העיתונות, הדוברות, העריכה  ניהול משברים,
, תפיסת התפקיד של המציע, אסטרטגיית היח"צ למתן השירותים,מידת התאמתו התקשורתית, 

ום התאגיד. במסגרת זו תיבחן המצגת ל המציע, ורעיונות לקידושיטות העבודה ש דוגמאות לטקטיקה
עד למקסימום ולשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין  בהתאם הכלשהגיש המציע במסגרת הצעתו; 

 .נקודות 15 של

אשר בצוות מקצועי והערכתן המכרזים של המזמין תהיה רשאית להסתייע בבדיקת ההצעות ועדת  24.5
 יגיש המלצותיו לוועדה.

 והודעות והכשיר השני הזוכהבחירת  25

בסעיף כאמור  קבוצת המציעים הסופיתהסופי הגבוה ביותר מבין  הניקודאשר השיג את  המציעייבחר  הכזוכ 25.3
  .EBU -הואשר זהותו אושרה על ידי  ,לעיל 23.5

 ,מתוך קבוצת המציעים הסופית ףנוס מציע ככשיר שנילעיל, יבחר  25.3כאמור בסעיף  הלאחר בחירת הזוכ 25.4
  ה.הגבוה ביותר לאחר הזוכהניקוד הסופי את  אשר השיג

כתובת הדואר על פי , וככשיר שני הכזוכ המזמיןעל ידי  ואשר נבחר יםלמציעימסר בכתב תת זכייה הודע 25.5
זכייה והיא לא תחייב את ההודעת . לא יהא כל תוקף לבהצעתם והכשיר השני הזוכה נוהאלקטרוני שציי

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

נטי כל בהומצאו על ידי המציע הרלש, טרם המזמיןלמניעת ספק, אין במשלוח הודעת הזכייה כדי לחייב את  25.6
באמצעות  ההתקשרות על הסכם םחת שהמזמיןהמסמכים והאישורים כאמור בהזמנה זו, ובכפוף לכך 

 .גורמיו המוסמכים

, תישלח לכל מציע שלא זכה במכרז הודעה מתאימה ולכשיר השני לזוכה ת הזכייהוסמוך לאחר משלוח הודע 25.7
בטופס בת הדואר האלקטרוני שציין המציע נטי( על פי כתובעל תוצאות המכרז )כולל הודעת פסילה, ככל שרל

 .ההצעה

ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה  כל מציע אשר מגיש הצעה במענה להזמנה זוכי  ,בזאת במפורש מובהר 25.8
, ההתקשרות עם הזוכהצו מניעה לעיכוב לבית המשפט בקשה למתן הגיש ל בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות

 .בקיומו של האירועאו כל סעד אחר שמשמעותו, בין במישרין ובין בעקיפין, הינה עיכוב 

 ההתקשרות הסכםעל  המזמיןחתימת  26

מאת הגורמים מובהר כי חתימת המזמין על הסכם ההתקשרות עם הזוכה מותנית בכך שיתקבל אישור סופי  26.3
המזמין יהא רשאי  ,יתקבל אישור כאמורככל שלא מובהר כי  האירוע.של לתקצוב  הרגולטוריים המוסמכים

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

שעליו להמציא למזמין  המסמכיםאת כל  ,( ימים מקבלת הודעת הזכייהשבעה) 7תוך  ימציא למזמיןהזוכה  26.4
 : כמפורט להלן, הסכם ההתקשרות עד ולא יאוחר ממועד החתימה מכח

 ;הערבות מוציא הבנק ידי על חתומה כשהיאערבות הביצוע )כהגדרתה בהסכם ההתקשרות(,  26.4.1

חתום על ידי כשהוא , ' להסכם ההתקשרות(ד)המהווה חלק מנספח  "בדבר קיום הביטוחיםאישור ה" 26.4.2
  הזוכה; מבטחי

 ' להסכם ההתקשרות, כשהוא חתום על ידי עו"ד;באישור בנוסח שצורף כנספח  26.4.3

 .כתב התחייבות לשמירה על הסודיות בנוסח שצורף נספח ג' להסכם ההתקשרות 26.4.4

של  םלעיל ובכפוף לקבלת אישור 26.4בכפוף לכך שהזוכה ימציא למזמין את כל המסמכים כאמור בסעיף  26.5
פרטים הטעונים השלמה שלים את הי המזמין לעיל, 26.3כאמור בסעיף  הגורמים הרגולטוריים המוסמכים

 .באמצעות גורמיו המוסמכים חתום עליויו, שנחתם על ידי הזוכה ההתקשרותבהסכם 
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, באופן בלתי חוזר, להשלים את כל הפרטים הטעונים השלמה המזמיןבהגשת הצעתו מסמיך המציע את  26.6
כאמור ולחתום עליו ההתקשרות הא רשאי להשלים את הפרטים בהסכם י המזמיןכאמור. למניעת ספק, 

כאמור, גם בטרם השלים הזוכה את ביצוע התחייבויותיו עד לאותו מועד, כולן או חלקן, וזאת בלי שיהא בכך 
  על ביצוע התחייבויות אלה או הסכמה לאי ביצוען. המזמיןשל  ומשום ויתור מצד

 על ההסכם כאמור המזמיןהמוסמכים של  ולמועד חתימת נציגי תוארךי ההתקשרות הסכםעל  החתימהמועד  26.7
 .לעיל 26.5בסעיף 

זה יחולו גם ביחס לכשיר השני אם וככל שהמזמין יבחר לשנות את מעמדו לזוכה, כאמור  26הוראות סעיף  26.8
 לעיל.  17בסעיף 

 עיון זכות 27

לעיל, לעיין  25.7)שלושים( ימים ממועד מסירת ההודעה האמורה בסעיף  30מציע יהא רשאי, תוך כל  27.1
עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו  יה, בהתכתבויותשל המזמין בפרוטוקול ועדת המכרזים

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

אשר העיון או כל חלק בהם, לרבות ההחלטה והמסמכים המצורפים אליה, , ותחלקים של ההצעב 27.1.1
סוד מסחרי או סוד מקצועי, או בחלקים אחרים של מידע מוגן, לחשוף  המזמיןבהם עלול לדעת 

 כאמור.בהם ע עיון ניתן למנועל פי כל דין שו/או כל מסמך אחר כאמור,  ותההצע

, לרבות בחינת של המזמין בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים 27.1.2
, או הערכת סיכויים של המזמין חלופות אפשריות שונות לפעולה או להחלטה של ועדת המכרזים

 וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידים.

למועד ככל שניתן בנסיבות העניין,  לעיל, בסמוך 27.1ן כאמור בסעיף ילעי ,ציע שיבקש זאתאפשר למי המזמין 27.2
 וזאת תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך. שבו נתבקש על ידיו לעשות כן, 

זוכה הבהגשת הצעתו, ניתנת מטעם המציע הסכמתו, ככל שזו נדרשת, כי במקרה שבו הצעתו תוכרז כהצעה  27.3
לעיל. במקרה שהצעתו  27.1הא רשאי להציגה בפני המציעים האחרים, כאמור ובכפוף לסעיף י המזמיןבמכרז, 

 .של המציע כוללת פרטים חסויים, יצוין הדבר במפורש על ידי המציע, תוך סימון הפרטים החסויים כאמור
ה אשר סומנו מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעות מציע אחר, בחלקים המקבילים לאל

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

  שמירת סודיות 28

מאת מכרז. ללא הרשאה בכתב המתחייב לשמור בסוד כל מידע וידיעה שיגיעו אליו אגב ביצוע  מציעה 28.1
 .לקבלה המזמיןעל פי הנחיות לאדם שלא יהיה מוסמך ידיעה כאמור מידע או לא ימסור המציע כל  המזמין

 והתחייבות לשמירה על סודיותלעיל, כל מציע יחתום על הצהרה  28.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  28.2
 זו. להזמנה "דנספח "כבנוסח המצורף 

  מניעת ניגוד עניינים 29

זו. ככל שיש  להזמנה "הנספח "כבנוסח המצורף העדר ניגוד עניינים,  בדבר הצהרהכל מציע יחתום על  29.1
 נסיבות שלדעת המציע מעלות חשש לקיומו של ניגוד עניינים, עליו לפרט זאת במסגרת טופס ההצעה.

 ניגוד עניינים. מ הימנעותעניין ל, זו להזמנה "הבנספח "לקיים את התחייבויותיו הקבועות יידרש זוכה ה 29.2

 סמכות שיפוט 30

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

 , לפי סמכותם העניינית, ולהם בלבד.בירושליםלבתי המשפט 

 כללי 31

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

 לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

  ליתאגיד השידור הישרא
 
 

 
 

 


