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 הזמנה להציע הצעות –מסמך א 

 מבוא .1

"(, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור התאגיד" :תאגיד השידור הישראלי )להלן 1.1

"(. מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו החוק" :)להלן 2014-הציבורי הישראלי, התשע"ד

 .בחוק ובדין

לרכישה הסף שיפורטו בהמשך, להגיש הצעה  תנאיהתאגיד מזמין בזאת מציעים העומדים ב 1.2

וכל ציוד להסכם ההתקשרות  1נספח  -ים במפרט הטכני המפורט ציוד אודיו ווידאוואספקה של 

, כפי שידרוש התאגיד מעת לעת וזאת ("הציודו/או " "המוצרים)להלן: "שיפורט בפניה הפרטנית 

  .הכל כמפורט במכרז זה ונספחיואו לכל מקום אחר שיורה התאגיד ולמשרדי התאגיד 

עמידה בתנאי לפי אמת מידה של אשר ייבחרו  זוכיםמציעים  יוכרזו ובומאגר  מכרז הינו המכרז 1.3

 , ואלה ייכללו במאגר ספקי הציוד. הסף בלבד

 . מסגרת הסכםעל  התאגיד יחתוםמהזוכים  אחד כלעם  1.4

לאחר השלמת הליך רק בכל פעם, תעשה תבקש יכפי שהמוצרים ההזמנה בפועל של  1.5

 "(.  התיחור)להלן: " וצאותיולתלהסכם ההתקשרות ובהתאם  5המפורט בסעיף  תיחורה

 מוצרים הסוג פרט  את התאגיד י, במסגרתו התיחור ייערך מעת לעת לפי צרכי התאגיד 1.6

כל נתון רלוונטי אחר כפי או פרטים טכניים  ,היקפים, כמויותובכלל זה  נשוא התיחור

ידרש להגיש הצעת מחיר פרטנית ביחס יכל ספק ולפי שיקול דעתו.  לנכוןהתאגיד שימצא 

 ר במועד שינקוב התאגיד. לכל פריט או קבוצת פריטים שייכללו בתיחו

של ין כל הספקים שייכללו במאגר ואשר יהיו רלוונטיים לאספקת אותו סוג בהתיחור יבוצע  1.7

אגיד רק יידרש. מובהר כי במקרים בהם מדובר בציוד מוגדר שלדעת גורמי המקצוע בתשהציוד 

חלק מרשימת הספקים שבמאגר מסוגלים לספקם, הרי שהתאגיד יהא רשאי לפנות רק לרשימת 

ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  גם אם ברשימה זו יכלל רק ספק אחד, הספקים האמורה

 .בשל כך

למציעים  בלעדיות להענקת התאגיד מצד התחייבות או הסכמה להוות כדי ובמכרז בהסכם אין 1.8
 .השירותים בביצוע הזוכים

בודדת והן בהתייחס פעם הן בלעניין זה מודגש כי היקף השירותים/מוצרים שיירכשו בפועל,  1.9

, מועדם ומאפייניהם )אם בכלל(, ייקבעו מעת לעת לסה"כ היקף הרכישות בכל תקופת ההתקשרות

של התאגיד מבלי  עתו הבלעדיועל פי שיקול ד, על פי סדרי עדיפויות על פי צורכי ותקציב התאגיד

מאיזה  הזמיןל מתחייב ואינמובהר, כי התאגיד שהתאגיד יהא חייב לנמק או להסביר את שיקוליו. 

מהמציעים הזוכים איזה מהמוצרים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, וזאת מבלי 

 .שהם בקשר לכך שהמציעים הזוכים יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג

במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של התאגיד  כל אחד מהזוכיםתקופת ההתקשרות עם  1.10

לתאגיד תהיה  "(.תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 36המצורף, ותהיה לתקופה של  הסכםעל ה

או בתנאים  , באותם תנאיםהבלעדי, להאריך את התקופה האמורה ועל פי שיקול דעתהזכות 

הכל בכל תמהיל תקופתי שיבחר,  ,חודשים 24לתקופות נוספות של עד , המטיבים עם התאגיד

 .הסכםכמפורט ב

 אספקת התאגיד יבקש  ההארכה תקופות לרבות ההתקשרות תקופת שבמהלך ככל, זאת עם יחד 1.11

, ההתקשרות תקופות תום לאחר תהיה עבורם)כהגדרתה בהסכם( ב האחריות שתקופתמוצרים 

 .  האחריות תקופת לתום עדהאחריות כפי שתידרש  את לתאגיד הזוכה הספק יספק
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 בהתאם, עת בכל לסיומה ההתקשרות את להביא הזכות שמורה לתאגיד, האמור מן לגרוע מבלי 1.12

 הזוכה כי, בזאת מובהר. זו החלטתו לבסס או לנמק שיצטרך מבלי וזאת, הבלעדי דעתו לשיקול

 . לכך בקשר טענה כל על בזאת מוותר

 

 לוח זמנים למכרז .2

 להלן לוחות הזמנים: 2.1

 תאריך פעולה 

 בצהריים 12:00בשעה  10.5.2020יום ראשון,  (3)סעיף מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

  בצהריים 12:00בשעה  24.5.2020ראשון,  יום (6.2)סעיף  מועד אחרון להגשת הצעות

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף  2.2

 המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.

שנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל, בהודעה התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי ל 2.3

 3.5-3.6בהתאם להוראות סעיפים  (www.kan.org.ilשתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד )

, ולא תהא למי , וזאת בכל עתהתאגיד של דעתו לשיקול בהתאם אחרת דרך בכל או, להלן

 מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

 

 ההבהר שאלות .3

 אלקטרוני:שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  3.1

Ayelete@kan.org.il  מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון. לעיל. 2.1למועד הקבוע בסעיף עד 

, בשפה העברית הניתן לעריכה Wordקובץ באמצעות ובקשות הפונים מתבקשים להגיש שאלות  3.2

 בלבד, בפורמט שלהלן:

 "דמס
 השאלה מתייחסת אליו מסמךה

 (X)הזמנה/הסכם/נספח 
מס' 

 הסעיף
 השאלה

1.    
2.    

 8/2020מס' מכרז מסגרת פומבי  -שאלות הבהרה "(: הנושא בשורת) לציין יש ל"בדוא פנייהב 3.3

עבור תאגיד השידור ציוד אודיו ווידאו להתקשרות בהסכם מסגרת לרכישה ואספקה של 

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

 קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני. 

 ו/או לכל נושא אחר שיופנה לתאגיד,ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור  3.4

התייחסות של לתוקף כל כי לא יהיה , יודגש בשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובכל מקרהתהיה 

 .להלן 3.5התאגיד אלא אם ניתנה בהודעה בכתב, בהתאם לסעיף 

תיקון כלשהו שינוי/או לבצע  ,בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה 3.5

, ולרבות שינויים בלוחות בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה - מסמכי המכרזב

יפורסם המסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט  - הזמנים הקבועים במכרז

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

  .5.8 , בהתאם להוראות סעיףחתום על ידם

http://www.kan.org.il/
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 האחרון המועד לפני, התאגיד של האינטרנט באתר לעת מעתבאחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן  3.6

 או/ו הודעות או/ו שינויים או/ו מועדים דחיותפרסום  לגבי, זה למועד בסמוך וגם הצעות להגשת

 .מכרז זה במסגרת שיחולועדכונים או /ו הבהרה לשאלות תשובותפרסום תשובות הבהרה 

, המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור לעיל האינטרנט אתר באמצעותמסמכים שיפורסמו  3.7

. מהמציעים אחד כל לידיעת והובא כאילו ועניין דבר לכל ויחשבוי המציעים כל כלפייהיו תקפים 

עדכון למכרז שפורסמו באתר /הודעה של חוסר ידיעה עלם מוותרים מראש על כל טענה מציעיה

 האינטרנט של התאגיד, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

 

  תנאי סף .4

רשאי להגיש הצעות למכרז זה, מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, עומד בכל אחת מהדרישות 

 :במצטבר המפורטות להלן

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל. 4.1

למועד האחרון להגשת במהלך השנתיים שקדמו  ואשהמועד במשך כל  סיוןיבעל נהמציע הינו  4.2

 באחד מבין הבאים:  הצעות במכרז

המפורטות במפרט בוצות הק (7שבע ) מתוך( קבוצות 5)בחמש המפורט באספקת ציוד  4.2.1

 להסכם ההתקשרות.  1נספח  –הטכני 

 סיפק לפחותתחשב באם המציע קבוצות האספקת ציוד בכל אחת מלצורך סעיף זה 

הפריטים  אשר מפורטים בכל אחת מן הקבוצות. הפריטים המוגדריםמבין פריט אחד 

אביזרים אחרים ו/או נוספים ו/או נלווים  2.3הבאים לא ייחשבו כפריטים מוגדרים: " 

כל ציוד ו/או   5.5", "מעבדים ו/או ממירים נוספים 3.6" ,"לתמסורת אופטית

 "אביזרי תקשורת פאסיביים שונים 7.3" –" ו טכנולוגיה אחרים

שבע ( מתוך 1קבוצה אחת ) באספקת כל הפריטים המוגדרים אשר מפורטים בלפחות 4.2.2

וצה בובנוסף באספקת לפחות פריט אחד  מבין הפריטים המוגדרים בק ( הקבוצות7)

הפריטים הבאים לא ייחשבו כפריטים הקבוצות הנותרות. ( 6) אחת נוספת מבין שש

 3.6אביזרים אחרים ו/או נוספים ו/או נלווים לתמסורת אופטית", " 2.3מוגדרים: " 

 7.3" –כל ציוד ו/או טכנולוגיה אחרים" ו  5.5רים נוספים", "מעבדים ו/או ממי

 אביזרי תקשורת פאסיביים שונים"

ציוד אודיו "אספקת בתחום  2019 –ו  2018 מציע אשר מחזור ההכנסות שלו בכל אחת מהשנים 4.3

 . ללא מע"מ₪  1,000,000 לפחותהיה  "ווידאו

לתקנות חובת  6שרלוונטיים( בתקנה מציע שעומד ומקיים את כל התנאים הקבועים )ככל  4.4

"(, ובגדר האמור המציע הינו, נכון למועד האחרון להגשת התקנות)להלן: " 1993-המכרזים, תשנ"ג

 1976-ההצעות למכרז, בעל אישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 י חוק זה.ועומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפ ומנהל ספרי חשבונות כחוק

 אחר. משפטי בגוף ולא עצמו במציע להתקיים צריכות לעיל המפורטות הדרישות

גוף משפטי הקשור בקשר ובכלל זה  כל גוף משפטי שאיננו המציע -" גוף משפטי אחרלצורך סעיף קטן זה "

חזקה, אקשר של חברות אחיות, חברות  קשר בין חברת אם לחברת בת,לרבות ) משפטי כלשהו עם המציע

 הליך במסגרת שנוצר קשר למעט, אך , חברה הקשורה בקשרי "שרשור משפטי" ישיר או עקיףלניהוחברת 

  ."בצוכיו( , בו החברה המתמזגת או הנרכשת לא תיחשב גוף משפטי אחרחברות או רכישת מיזוג
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 מסמכים שיש לצרף להצעה .5

 נכונים, תקפים כשהם, שלהלן המידע וכן האישורים או/ו המסמכים כל אתעל המציע לצרף להצעתו 

 :ההצעה הגשת למועד ומאומתים

  ;להזמנה זו '1טופס  - 4.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.1

 להזמנה זו; א'2וטופס  '2 טופס – 4.2-4.3המקצועיים שבסעיפים להוכחת תנאי הסף  5.2

בנוסף יצרף המציע אישור תקף כדין )או . להזמנה זו '3טופס  – 4.4שבסעיף להוכחת תנאי הסף  5.3

"י עורך דין( מפקיד מורשה )כמשמעותו בחוק עסקאות גופים העתק "נאמן למקור" מאומת ע

(, או מרואה חשבון או יועץ מס, כי המציע מנהל או פטור מלנהל את פנקסי 1976-ציבוריים, תשל"ו

החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי חוק מס ערך מוסף, 

ג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ. בנוסף, יצרף , וכמו כן שהמציע נוה1975-תשל"ו

 ;המציע להצעתו כל מסמך אחר, ככל שרלוונטי וככל שנדרש בקשר לתנאי הסף הנ"ל

 להזמנה זו; '4טופס  - התחייבות המציע בדבר אישור והבנת תנאי המכרז 5.4

 להזמנה זו; '5טופס  - התחייבות לעניין טוהר המידות 5.5

-נ"בתש ב לחוק חובת המכרזים2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  5.6

 בעלת י"ע חתומים תצהיריםאישור רו"ח ( להזמנה זו '6טופס )רשאי המציע לצרף להצעתו  1992

כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים המפורטים שם. מודגש  המציע התאגיד של דין ועורך השליטה

בעת הגשת ההצעה  יםבזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר

ומסמכים אלו לא יהיו  למכרז, כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה

 ;מכן-ניתנים להשלמה לאחר

 כון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על ניכוי מס במקור.בתוקף על השם המציע, נאישור  5.7

וכן כל מסמך הבהרה ו/או  הסכםכל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות הזמנת זו, נוסח ה 5.8

 פרוטוקול אותם יוציא התאגיד במסגרת המכרז, ככל שיוציא.

 תאגיד ינוה שהמציע במידה) המציע ידי על חתומים יהיווהצעת המציע המכרז כל אחד ממסמכי 

, וזאת למעט )א( באותם עמוד כל בשולי תיבות בראשי( המציע את לחייב הסמכותבעל יחתום  –

באמצעות  מקומות בהם נדרשת במפורש חתימת המציע באופן תקף שלם ומחייב, ואז יש לחתום

, וכן )ב( החתימה המוסמכים של המציע רוף חתימתם של מורשייובצ חותמת המציע )ככל שנדרש(

 .עו"ד במקום בו נדרש אישור/אימות

באופן תקף, שלם  הסכםלהצעה והחתימה עליו יודגש כי יש לחתום על ה הסכםביחס לצירוף ה

ומחייב, לרבות חתימה בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה מלאה ותקפה של המציע בסופו, באופן 

ייכנס לתוקפו רק לאחר חתימת  הסכםיהווה הצעה בלתי הדירה מצד המציע, אולם ה הסכםשה

 .כים לחייב את התאגיד בהתקשרות זוהתאגיד, באמצעות חתימת כל מורשי החתימה המוסמ

ד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז. התאגי

לדרוש ממציע השלמה ו/או  -שיקול דעתו הבלעדי ב -בלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי 

 .להלן 10.4 בסעיףבעניין זה כמפורט הבהרה 

 

 הגשת ההצעה .6

הדרושים הנלווים והאישורים את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים  יגישו המציעים 6.1

קי(, -און-החסן נייד )דיסקגבי -על העתק אחדבנוסף ועותק אחד ב, לעיל 5כמפורט בסעיף  אליה

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת . אשר יכיל את תכולת ההצעה המלאה כשהיא סרוקה
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סתירה, יגבר האמור בתוכן ההצעה ותוכן ההצעה על גבי המדיה הדיגיטלית. במקרה של 

 המודפסת.

מעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם את המקור ואת ההחסן הנייד, יכניס המציע ל

להתקשרות בהסכם מסגרת  8/2020מס'  פומבימסגרת  מכרז" של המציע. על המעטפה יש לציין:

 . "הישראליעבור תאגיד השידור  ציוד אודיו וודיאולרכישה ואספקה של 

בין הימים ראשון בירושלים,  23כנפי נשרים ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד, ברחוב  6.2

האחרון להגשת ההצעות במכרז  מהמועד יאוחר וזאת לא, 0051: - 09:00עד חמישי, בין השעות 

. יודגש כי ביום האחרון להגשת ההצעות יש להגיש את לעיל 2.1 המועדים בסעיףבטבלת הקבוע 

 .בצהריים 12:00עד השעה ההצעה רק 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. התאגיד יהיה  90הצעות המציעים תהיינה תקפות למשך  6.3

ך את תוקף ההצעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מציע שלא רשאי לדרוש בהודעה בכתב להארי

 .יעשה כן, עד למועד הנקוב בהודעה, התאגיד יהיה רשאי לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז

 .או בדואר בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס 6.4

בביצוע שהו הקשור כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כל 6.5

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

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת  6.6

ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה 

 יהם כאמור.ו/או פיצוי בגין הוצאות

 לרבות, המכרז מסמכי כלל את וקרא עיין כיהצהרה ואישור הגשת הצעה מטעם המציע מהווה  6.7

הסכמתו לכל תנאי המכרז,  , ונתןבהם הכלולים התנאים וכלל הפירוט את הבין, ונספחיו ההסכם

וכי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על 

בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו, או כי לא היה מודע לפרט כלשהו 

 .'4טופס ע באין בסעיף קטן זה לפגוע באמור בהצהרות המצי הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

 במועד שבידיו והנתונים התאגיד והערכת ידיעת מיטב לפי ניתן, המכרז במסגרת שנמסר מידע כל 6.8

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

טכני, מסחרי, , וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, שירותיםאת היקף ומאפייני ההמידע הכלול בהם 

ולכלל  לביצוע השירותיםעסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך המכרז, מקצועי, 

 פי מסמכי המכרז.-יע עלהתחייבויותיו של המצ

ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל -אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 6.9

בנוסף, הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. 

ו/או עלול נפרד(, היוצר  מזההגופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר 

ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר 

הא רשאי לפסול הצעות של מציעים יתחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. התאגיד 

שורה, אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה ק

 . 1968 -כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 

 ותהזוכ ותבחירת ההצעבדיקת ההצעות ו .7

, וכן בהגשת לעיל 4 המפורטים בסעיףתחילה יבחן התאגיד את עמידת המציעים בתנאי הסף  7.1

וזאת מבלי לגרוע לעיל. מציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף, ייפסל,  5המסמכים האמורים בסעיף 

 .להלן 10.4מזכויות התאגיד מכוח סעיף 
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 המציעים לב תשומת אתמפנה בזאת  התאגיד. הזוכים שיעמדו בתנאי הסףכל את  בחרי התאגיד 7.2

 בין תיחור באמצעות עשהיתששירותים ומוצרים של בפועל האספקה  בדבר ההסכם להוראות

 .הזוכים המציעים

 

 ימהםע הסכםוחתימת הודעה לזוכים  .8

, במכרז זכו לא אשר המציעים ליתר וכןידיו כזוכים במכרז, -מציעים שהוכרזו עלודיע להתאגיד י 8.1

בכתב )דוא"ל ו/או דואר רשום(, וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי באמצעות הודעה 

 המכרז לעניין מסירת הודעות.

 הסכם על לחתום הזוכה מתחייבההודעה כאמור,  קבלתימי עבודה ממועד ( 7שבעה )בתוך  8.2

 לחתימת עובר כי, מובהר ספק הסר למעןוזאת כתנאי לחתימת התאגיד על ההסכם.  ,ההתקשרות

 .הצדדים בין תוקף-בר הסכם קיים יהא לא התאגיד ידי-על בפועל ההסכם

כאמור לעיל, בתוך המועד  הסכםחתימת ההיה ולא המציא זוכה מסמך כלשהו הנדרש לצורך  8.3

שנקבע לכך ו/או לא אישר התאגיד שהתקבלו המסמכים הנדרשים, יהיה רשאי התאגיד לבטל את 

זכיית הזוכה במכרז ולהתקשר עם אחרים, כל זאת מבלי לגרוע מזכויותיו לפי מסמכי המכרז, 

 ובהתאם לכל דין.

ת ההבהרות וכן בכל אופן אחר בהתאם במקרה של שינויים שייעשו בהוראות ההסכם, במסגר 8.4

יותאם לשינויים  המציעים הזוכיםלמסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, ההסכם אשר ייחתם עם 

 ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהאמורים, באופן שמסמכי ההבהרה יצורפו כנספח ל

 כרז.במ ציעים, אשר לא זכוליתר המ ו/או דוא"ל מכתב רשוםביתן הודעה התאגיד י 8.5

 

 מועדי המכרזשינוי תנאי המכרז ו/או  .9

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, עד למועד  9.1

, וזאת במידה והוא סבור כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים מכרזהאחרון להגשת ההצעות ל

 לצרכיו.

זו. על המועדים החדשים  בהזמנההתאגיד יהא רשאי בנוסף, לדחות או לשנות כל מועד הנקוב  9.2

אשר ייקבעו על ידי התאגיד, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו 

 להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדים לתאגיד  לא יהיה בשינוי 9.3

על פי מסמכי ההליך ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע 

 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל הקשור לכך.

 לעיל. 3ף , תיעשה בהתאם לאמור בסעידחייה כאמורשינוי ו/או עדכון ו/או הודעות על  9.4
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 ועדת המכרזים זכויות .10

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

 בנוסף: רשאיתתהא 

בנוסף  רשאית )אך לא חייבת(, להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה. ועדת המכרזים תהא 10.1

המוחלט, למנות ועדת משנה ו/או להיעזר לצורך בדיקת ההצעות  ה, לפי שיקול דעתהוועדה רשאית

מצא לנכון. ככל שיוחלט על מינוי או סיוע כאמור, יובאו תכפי ש הביועצים ובמומחים מטעמ

 דת המכרזים לקבלת החלטתה.ההמלצות האמורות בפני וע

בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם לדין. יובהר לעניין  לבטל את המכרז 10.2

קיימת אפשרות לביטול המכרז ו ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציביזה, כי 

ציבי האמור. בעצם ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים, כתוצאה מאי קבלת האישור התק

הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים 

דרישה , בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד , על כל טענה

שירותים לפי , בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע ההתאגידו/או תביעה כנגד 

 .המכרז

הצעה הלוקה בסבסוד צולב, או שיש בה , תכסיסניתבמקרה של הצעה בין היתר,  הלפסול הצע 10.3

משום חוסר תום לב, או הצעה שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי 

הבנה  על מבוססתמבוססת על הנחות בלתי נכונות,  ית,, מוטעחסרהברור ומוצק שניתן להסבירו 

אלא אם החליט  אליה כל המסמכים הנדרשים , הצעה שלא צורפהמוטעית של נושאי המכרז

 אחרת, כל זאת מבלי לגרוע מסמכויותיו בדין. 

, וכן אין באמור כדי לגרוע מזכותו של התאגיד למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעה בתום לב

אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשווין להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם 

בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו 

 .של מכרז זה

בכדי בין היתר, , המציעים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיאל בכל שלב לפנות  10.4

מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע חסר אחר, לרבות ו/או לצורך השלמת לקבל הבהרות להצעתו 

 בפני להופיע ממציע לדרוש מסמכים ו/או מידע נוסף של נתבקש המציע לצרף או לפרט בהצעתו,

, למכרז הצעתו במימוש מטעמו חלק ליטול האמור גורם כל עם יחד, מטעמה מי או המכרזים ועדת

, שיידרשו הבהרה או/ו פרט או/ו נתון או/ו אסמכתא או/ו מסמך כל להגיש, הצעתו את להציג

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף שפורטו, האמור בסעיף קטן זה יהיה בין אם . לשאלות ולהשיב

 .ובין אם לכל צורך אחר, בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד

אספקת בין היתר, כדי לעמוד מקרוב על האמצעים שישמשו אותו לצורך לבקר במשרדי המציע  10.5

ו/או באתרי לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא  וא המכרזנשהמוצרים 

המכרז, ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת, נתונים 

ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתו של התאגיד, לרבות חוות דעת 

 ציע.אודות מצבו הכלכלי של המ

לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות  10.6

המימון שלו או של בעל עניין בו, שיטת התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו, 

וכן כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור את המידע הדרוש 

 רשאי התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה. –במועד שקבע לכך התאגיד 

 את הזכייה בין מספר מציעים, בכל אופן שיעניק לתאגיד את מירב היתרונות.  לפצל 10.7

ו/או לעדכן ו/או להבהיר ו/או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, וזאת כל עוד לא נפתחה תיבת  לשנות 10.8

 המכרזים.
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ו טעויות חשבוניות כך שהצעת המציע תכלול את התיקונים האמורים טעויות סופר ו/א לתקן 10.9

 שבוצעו על ידי ועדת המכרזים, תהא ההשלכה הכספית שלהן אשר תהא.

 משמעותית שביעות אי ניסיון שלילי עמו, לרבות לתאגיד היה אשר לגביו מציע הסף על לפסול 10.10

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

 למרמה, בכפוף לזכות טיעון שתינתן למציע, בהתאם התאגיד ו/או חשד כלפי התחייבויות קודמות

 .המכרזים ועדת של דעתה לשיקול

 

 התאמה לתנאי המכרז .11

יש להגיש את ההצעות בהתאם לתנאי ודרישות המכרז כפי שהם מפורטות בנוסח מכרז זה ככתבו  11.1

 ויים.וכלשונו, וללא כל שינ

הצעות שיוגשו עם הסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או השמטות ביחס לתנאי  11.2

המכרז, עלולות להיפסל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ולדין החל. ככל שהתאגיד יחליט 

ינויים שלא לפסול הצעה כאמור, כי אז מובהר שהתאגיד יתעלם מהסתייגויות ו/או התניות ו/או ש

ו/או הוספות ו/או השמטות שיעשו בגוף המכרז ו/או ההסכם המצורף ו/או איזה ממסמכי המכרז, 

 והם לא יחייבו אותו.

בחר התאגיד לקבל הצעה כאמור, יודיע על כך למציע בכתב ובמקרה זה המציע יהיה מחויב לעמוד 

 .הצעתו למכרזבהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל במסמכי המכרז או ב

ולצרף לה את כל המסמכים על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז  11.3

נטיים נוספים, לצורך הבהרה, ווהנדרשים. בנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רל

נדרש על מנת להבטיח  פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע

 .הצגה מיטבית של הצעתו

לסמכות וזכות התאגיד לתיקון טעויות, כמפורט בהגישו הצעה בהליך זה, מקבל ומסכים המציע  11.4

תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וככל שיבחר התאגיד לעשות בו שימוש, במסמך זה 

המציע מחויב להצעתו כפי שתוקנה  עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב לעשות כן, יהיה

 ע"י התאגיד.

 

 היעדר ניגוד עניינים .12

ו במצב של חשש לניגוד עניינים, בינו או בין או/ ניגוד ענייניםהמציע לא יהיה במצב של  12.1

התחייבויותיו במסגרת מכרז זה, ובין קשריו העסקיים, המקצועיים, האישיים, בין בשכר או 

לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה חשש לניגוד  תמורת טובת הנאה כלשהי, ובין אם

 עניינים.

התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה בין היתר, במקרה שבו לדעתו, המציע מצוי במצב המעורר חשש  12.2

לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם, בכפוף למתן הזדמנות למציע להתייחס 

 לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו. 

היה ונוצר מצב שבו יימצא המציע בניגוד עניינים, ידווח המציע על כך לאלתר וללא דיחוי לתאגיד,  12.3

  ויפעל בהתאם להנחיותיו, כפי שימסרו לו.
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 שמירה על סודיות .13

לא יעביר, יודיע, ככל שיועבר,  ישמור על סודיות המידע שיועבר לרשותו ו/או ייחשף בפניו, המציע 13.1

ידו, -על רותים הניתניםיאו גורם כלשהו כל ידיעה שתגיע לידיו ביחס לש/ואו ימסור לידיעת אדם 

 או לאחריה. התאגיד, ההתקשרות עם במסגרת המכרז

 נתונים שימסרו לו ושיהיו ברשותו עקב ותוך כדילשמור בסודיות את כל ה המציעכמו כן מתחייב  13.2

 .מתן השירותים

לעיל מהווה עבירה לפי סימן ה'  האמורכי אי מילוי התחייבויותיו על פי  ומצהיר שידוע ל המציע 13.3

 .1977-בפרק ז' לחוק העונשין תשל"ז

 

 ותהזוכ ותעיון בהצע .14

, כל משתתף ם המפורטים בהולחריגי 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בכפוף לתקנה  14.1

במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת 

ז אשר אינן במכר ותת הזוכומקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצע

תוך תיאום יום ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים, וזאת  30וזאת תוך חסויות 

 עיון.הכולל מע"מ בגין ₪  250מראש עם נציג התאגיד, ובכפוף לתשלום סך של 

לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים  ותתהיינה פתוח ותהזוכ ותיובהר, כי ההצע 14.2

)בטופס  בהצעתו )למעט הצעת המחיר( מהווים סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת במפורש בהצעתו

בות לכך. היה והמציע ציין בהצעתו כאמור, ייחשב כמי שהסכים שחלקים , וינמק את הסי('4

מקבילים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים בפניו, דהיינו שלא יוכל לעיין בהם בעצמו. על 

אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים, שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה 

 להוראות הדין. להתיר עיון במסמכים, בכפוף

 

 בעלות על מסמכי המכרז ובמסמכי הצעת המציע .15

ובנספחיו, במסמכי המכרז  ן,שה מכל מין וסוגקניין הרוחני האחרות, זכויות היוצרים וכל זכויות הבעלות ו

שלו בלבד באופן  לרבות במענה המציעים ובמסמכים אותם יציג התאגיד בפני המשתתפים במכרז, תהיינה

התאגיד, בין היתר, רשאי לבצע בהם כל שימוש והמציע מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי שבו יהיה 

. חוזר על זכויותיו וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

 מכרזהמסמכי  שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים

 .לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות משרדי התאגידלבמלואם יוחזרו 

 

 תנאים כלליים .16

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה  - דיני מדינת ישראל 16.1

ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות 

 שת ההצעות.בהליך והג

-כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל - תניית שיפוט ייחודית 16.2

 יפו.-אביב

לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח המטיב  ההזמנה ונספחיהבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח  16.3

 ייחשב כסתירה.. מובהר לעניין זה, כי חסר לא ומוסיף על זכויותיו עם התאגיד

 -משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר  -ביטויים המופיעים בלשון יחיד  16.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
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 כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו לצרכי פרשנות. 16.5

לעיל. כתובתם של המשתתפים תיראה  כתובתה של ועדת המכרזים היא כמפורט - משלוח הודעות 16.6

 ככתובת שנקבעה במסמכיהם.

כל הודעה אשר תישלח על ידי התאגיד ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר רשום, 

תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה 

תתפים ביום העסקים שלאחר היום בו בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המש

 בעת מסירתה. –נשלחה; ואם נמסרה ביד 

 

 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים

 

* * *  
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 הזמנה לקבלת הצעות -רשימת נספחי מסמך א' 

 
 אישור עורך דין / רואה חשבון לגבי פרטי המציע, התאגדות ו/או מורשי חתימה - '1טופס  

 תצהיר עמידה בתנאי הסף המקצועיים - '2 טופס 

 אישור רו"ח חיצוני בדבר היקפים כספיים - א'2 טופס

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  - '3טופס  

 התחייבות המציע בדבר אישור והבנת תנאי המכרז - '4טופס  

 לעניין טוהר המידות התחייבות -' 5טופס  

 אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה - '6טופס  
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 '1טופס 
 

 אישור עורך דין / רואה חשבון לגבי פרטי המציע, התאגדות ו/או מורשי חתימה
 

 יש למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס לכל הסעיפים. לתשומת לב המציע
 
 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

  שם המציע

  מספר מזהההתאגדות וסוג 

 כתובת

 רחוב:    _____________________________________

 מספר:   _____________________________________ 

 ישוב:     _____________________________________

 מיקוד:   _____________________________________

  מספר טלפון

  מספר פקס

  דוא"לכתובת 

 
 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 פרטים למילוי נושא

  שם איש הקשר

  תפקיד

  מספר טלפון

  מספר טלפון נייד

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל

 

 :הבאים המסמכים את לצרף יש .3

של תעודת ההתאגדות וכן  דין עורך י"ע מאומת "נאמן למקור" קהעת - תאגיד הוא המציע אם 3.1

ידי -מאושר ומאומת על חתימה מורשה אישור, שמו את שינה שהתאגיד ככלתעודת שינוי שם 

 עו"ד/רו"ח.

 .מורשה עוסק תעודת צילום - רשום תאגיד שאינו מורשה עוסק הוא המציע אם 3.2
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 '2 טופס
 

 תצהיר עמידה בתנאי הסף המקצועיים
 

לאחר ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/ עוסק מורשה/ ת"ז ............................,  בשם מצהיר, אני הח"מ
מתחייב ומצהיר  שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 בזאת כדלקמן:

 .במציע .....................הנני מכהן/ת בתפקיד  .1

 .נני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציעה .2

נתי ומחקירה העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיי .3
 ודרישה שביצעתי.

  24 המציע הינו בעל ניסיון של לפחות .4

, על ידו בפועל ספציפי שסופקלפי הפריט ה, ימלא המציע את הטבלה הבאהלהוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 להסכם התקשורת.  – 1נספח  –מתוך רשימת הפריטים המוגדרים שבמפרט הטכני 

הלקוח לו  שם #
 סופק הציוד

 סוג הציוד שסופק

)בהתייחס לסוגים 
 -פרט הטכני המפורטים ב

 להסכם( 1נספח 

התקופה בה 
 הציוד סופק

 ללקוח
 

 (שנהחודש/)

 

פרטי איש קשר 
 מטעם הלקוח

 וטלפון( , תפקידם)ש

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

אודיו ו/או וידאו ציוד "בתחום אספקת  2019 –ו  2018 אשר מחזור ההכנסות שלו בכל אחת מהשניםמציע  .5
 .ללא מע"מ בכל אחת מהשנים₪  1,000,000עומד על לפחות 

מחזור ההכנסה להוכחת עמידה בתנאי סף זה ולאימות הנתונים הנ"ל מצורף אישור רו"ח אודות סכום 
 ועל היותם נובעים ישירות מהתחום הנדרש.כאמור  השנתי

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
________         _____________________       _________________________ 

 שם המצהיר                               חתימה                                         תאריך            

 
 אישור עו"ד

 
.. ........אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב בפני מר/גב' ...........

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת,  ........................מס'  "זלפי ת המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, 

 וחתם/ה עליה בפני.
 

______________ 
 תאריך          

__________________ 
 חתימה וחותמת

 

( המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלה נפרדת וכן להוסיף לטבלה מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין *)
המצורפים אליה, בתצהירו, ובלבד שהטבלה האמורה, תיערך באופן זהה לטבלה דלעיל, ושכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים 

 יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן.
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 א'2 טופס
 

 אישור רו"ח חיצוני בדבר היקפים כספיים

 

"(, מאשרים כי ביקרנו את ההצהרה של המציע_______________ )להלן "אנו רואי החשבון המבקר החיצוני של 

מד על אודיו ו/או וידאו עובתחום אספקת ציוד  2019-ו  2018 שלו בכל אחת מהשניםמחזור ההכנסות בדבר  המציע

 .ללא מע"מ בכל אחת מהשנים₪  1,000,000לפחות 

באחריות הנהלת המציע, כאשר אנו אחראים לחוות השנתי כאמור, הינה מחזור ההכנסות בדבר  המציעהצהרת 

 דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

הרינו לאשר כי ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר 

שאין בהצהרה הנ"ל טחון יראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ב

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

כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של התאגיד 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים 

' להזמנה להציע הצעות משקפת באופן נאות 2 בטופס מס' 5 בסעיףלדעתנו, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים 

 מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

 

 בכבוד רב,

 

 ובת:_________________כת  שם רואה חשבון:___________

 

 חתימה:_________________  תאריך:_________________
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 '3טופס 
 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 8/2020מס'  פומבימסגרת  מכרזהנדון: 

 

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

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי 

"( למכרז המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________ )להלן: " .1

, וזאת לאור עבור תאגיד השידור הישראלי ציוד אודיו וודיאולרכישה ואספקה של  8/2020פומבי מס' 

 .מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהירהיותי מורשה לעשות כן ומוסמך/ת 

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

 במקום הרלוונטי[ √יסמן 

( 2נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ) ❑

חוק עובדים עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )להלן: "

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-"(, התשנ"אזרים

( עבירות 2נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי ) ❑ 

( 1לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

( עבירות 2ל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי )נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובע ❑

לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות 

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1טרם חלפה שנה אחת )

 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה 

 ]חודש ושנה[
1.   
2.   
3.   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 .1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה" -" ו הורשעזה: " לצורך סעיף

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

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

 על המציע. 

עובדים ומעלה, נכון  100על המציע והוא מקיים אותן, והיה ומעסיק  חללחוק שוויון זכויות  9סעיף  ❑

נהל הכללי של משרד העבודה למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כי יפנה למ

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

הכללי למנהל התחייב בעבר לפנות לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי  –הצורך 

לחוק שוויון  9ם חובותיו לפי סעיף של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישו
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ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת, כי אכן פנה זכויות בהתאם לסעיף זה, 

 . בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן

 ן זכויות. וכמשמעותו בחוק שווי –" מעסיק" זה:סעיף לצורך 

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

  ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

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

 ________   _______________________   ________________________  

 המצהירחתימת  שמו של המצהיר תאריך 

 )ללא חותמת המציע(   

 

 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 ____________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, 

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

 וחתם/ה עליו בפניי.

__________________ 
  עו"ד )חתימה +חותמת(                       
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 '4טופס 
 

 בשם המציע תצהיר

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

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

"( למכרז המציעבמסגרת הצעת המציע _______________________ )להלן: "אני עושה תצהירי זה  .1
, וזאת לאור עבור תאגיד השידור הישראלי ציוד אודיו וודיאולרכישה ואספקה של  8/2020מס' פומבי 

 .היותי מורשה לעשות כן ומוסמך/ת מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר

, מאפייני התאגיד, על כל נספחיו ית את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכםקראתי בעיון ובחנתי בחינה יסוד .2
הדין החל על השירותים, נשוא מכרז זה והשירותים הנדרשים במכרז, בין הכלולים במסמכי המכרז ובין 
שאינם כלולים בו, אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והבנתי את האמור בהם, וידועים לי כל תנאי המכרז 

אשר יש או עשויה להיות להם  ואת כל הגורמים תיו, לרבות כל הנתונים העובדתיים והמשפטייםוכל הוראו
 .הצעת המציעהנחוצים לצורך הגשת השפעה או 

בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים , המציע עומד נתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרזבה .3
כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על ציג ילא המציע , ולהם מוגשת בהתאםוהצעתו  במכרז

תנאים לומקבל על עצמו לפעול בהתאם  רהבנה ומוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-אי
 .שבמסמכי המכרז

שייקבעו ובמחירים  הסכם, במועדים שבאני מתחייב לספק את השירותים בהתאם למסמכי המכרז .4
 .בהתאם לאמור בהסכם

וידוע לי כי התאגיד רשאי להאריך את יום מיום הגשת ההצעות,  90למשך הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי  .5
 .ימים נוספים 90 -ב)ככל שנדרשה( תוקף הצעתי והערבות 

הצעות שיוגשו עם הסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או השמטות ביחס לתנאי המכרז,  .6
 .הבלעדי של התאגיד ולדין החלעלולות להיפסל בכפוף לשיקול דעתו 

 אי תיאום הצעות במכרז: .7

 .אם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהויהמציע לא ת 7.1

ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים או -מוגשת על ההצעה 7.2
לה כלשהו בקשר עם מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף פעו

 המכרז.

ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם -, גובשה עלההצעה 7.3
 משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

או אשר  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע 7.4
 רז, או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכ

 . ואין בכוונתי לעשות כן לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז 7.5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע 7.6
 . ואין בכוונתי לעשות כן

ואין בכוונתי  בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהואלא הייתי מעורב  7.7
 .לעשות כן

 במקום המתאים  vיש לסמן  7.8

 .למיטב ידיעתי, איני נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

___________________________________________________________________
________________________________________________________ 

בפועל, הכל בהתאם אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר  7.9
 .1988-להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

פי -מהתחייבויותיו עללא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, שיש בה כדי למנוע מהמציע לקיים איזו  .8
 פי דין.-המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על
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, הניסיון והכישורים המקצועיים והטכניים, המומחיותלי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות,  שי .9
נשוא המכרז, בהתאם  ימן והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיוכוח העבודה המי הרישיונות והאמצעים

 להוראות המכרז והסכם ההתקשרות

 פי דין.-פי דין, ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על-המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על .10

המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת הספקת השירותים מושא  .11
 וכה במכרז.המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הז

כלשהו במהלך ביצוע ו/או מידע פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ילא הפר/המציע  .12
 .עפ"י מכרז זה יויבויותיהתח

 להתאגיד אינו חייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ואף לבטל המכרז והכוידוע למציע כי  .13
הינה בלתי חוזרת,  נו זותאו לסרב לקבל הצעה זו, ברם הצע לקבל,, ובגדר האמור רשאי על פי שיקול דעתו

ואנו לא נהיה רשאים לסגת מהצעתנו ו/או לשנותה ו/או לבטלה, מכל , תיקון או שינוי, לביטולואינה ניתנת 
 .סיבה שהיא

ההרחבה ובכלל זה צווי  -המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה  .14
החלים על המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים, ומשלם שכר עבודה לעובדיו  -וההסכמים הקיבוציים 

בקביעות, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים 
 עליו.

 להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים. .15

 הגשת. המציע כלפי התאגיד של התחייבות או/ו מצג או/ו הצהרה כל להוות כדי, זו בהצעה באמור אין .16
 לזכויות מעבר כלשהי זכות למציע מקנים אינם ממנה הנובעים בתהליכים השתתפות או/ו הצעה

 המכרז. בגוף במפורש המפורטות

 ]במקרה של מילוי חלק זה, יש הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן .17
 :לציין את הפרטים, מיקומם במסמכי ההצעה וכן נימוקים פרטניים ביחס לאותם פרטים[

 

עיון  ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .א
בהתאם , 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,במסמכים

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

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים,  .ב
 זכות ו/או תביעה בקשר לכך. אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או אם

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .ג
בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.

וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון  ,המכרזיםברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת  .ד
של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות 

 המידה המחייבות רשות מינהלית.

לעדכן את התאגיד, ללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לתאגיד, מתחייב המציע  .18
הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר בפרק 

 עד לחתימה על ההסכם עמו. –ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע, כבעל ההצעה הזוכה 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .19

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

 ________   _______________________   ________________________  
 חתימת המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 )ללא חותמת המציע(   
 אישור

. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב' אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר
________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, 
ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה האמת וכי אם 
 וחתם/ה עליו בפניי.

__________________ 
  עו"ד )חתימה +חותמת(                       
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 '5טופס 
 

 לעניין טוהר המידות התחייבות
 

 הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כדלקמן:

לא נפעל להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  .1

ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של תאגיד השידור בעל ערך במטרה להשפיע במישרין 

 "( ו/או כל גורם בתאגיד, בקשר להליך התקשרות ו/או מכרז ו/או חוזה.התאגידהישראלי )להלן: "

לא נפעל לשידול ו/או לשיתוף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם בתאגיד, על מנת לקבל מידע  .2

ך התקשרות ו/או מכרז ו/או חוזה, ו/או במטרה לקבוע מחירים באופן חסוי/סודי הקשור להלי

 מלאכותי ו/או שאינו תחרותי.

לא פעלנו בניגוד לאמור בתצהיר זה במסגרת הליכי ההתקשרות של התאגיד ו/או כל חוזה/הזמנה  .3

 שנובעים מהם.

 .1977לא פעלנו ו/או בכוונתנו לפעול בניגוד לדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז  .4

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות הדין, במידה והתעורר ו/או יתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור  .5

בתצהיר זה, ידוע לנו כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מהמציע 

ו/או לא להשתתף בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר 

לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל זכייתנו בהליך ו/או בחוזה ו/או בהזמנה הנובעים 

 מהליך ההתקשרות.

אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים  .6

 בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של התאגיד ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

 

 

 על החתום:באנו  לראיה                                

 

 

 שם: __________________     

 : _____________מתחתימה וחות 

 ______________ תאריך: 
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 '6טופס 
 

 אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה
 

 לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי

 
 הגדרות:

 
 

 .1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א – אמצעי שליטה
או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד – מחזיקה בשליטה

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50% -בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כגון זה  – נושא משרה

 בעסק, אף אם תוארו שונה.
בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או חברה הרשומה  – עסק

 שותפות הרשומה בישראל.
או עם נשים אחרות, היכולת לכוון  עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, לבד – עסק בשליטת אישה

 ור להלן.ב' באישור רואה החשבון האמ -את פעילותו, ובלבד שהתקיימו התנאים א' ו
 בן זוג, אח, הורה, צאצא ובן זוג של אח, הורה או צאצא. – קרוב

 

 
אני גב' ________________________, מספר זהות ___________________, שם התאגיד 
______________________, מספר זיהוי ________________________, מצהירה בזאת כי העסק שהינו 

 לעניין עידוד נשים בעסקים. 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2בשליטתי בהתאם לסעיף המציע במכרז נמצא 
 

 __________________ _________________ 
 חתימה שם מלא 

 
 אישור

אני הח"מ ______________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
_________________ בישוב/עיר _____________ מר/גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ברחוב 

ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 
 דלעיל.יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר 

 ___________________________________   _____________________________  
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________  
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 

שהתאגיד לא יראה  היא המשמעות, )**(החשבון רואה מטעם והאישור הדין עורך מטעם התצהיר יוגש ולא במידה*
 .יותר מאוחר להשלמה יהיה ניתן לא זה וטופס אישה בשליטת עסק במציע

 
נדרש לצרף אישור מטעם רואה חשבון כי האישה מחזיקה בשליטה בעסק וכי לא התקיים אף אחד  בנוסף** 

 מהתנאים האלה:
 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 של המחזיקה בשליטה. םאין הם קרובי –אינם נשים  םשליש מהדירקטורי אם .ב
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 מסגרת  הסכם ההתקשרות –מסמך ב 
 

 השידור הישראלי עבור תאגיד ציוד אודיו וודיאולרכישה ואספקה של 
   

 2020שנערך ונחתם ב ........................ ביום .......לחודש.........שנת 
 

 ב י ן : 
 תאגיד השידור הישראלי

  ____________________באמצעות:     
 בירושלים  23כנפי נשרים מרחוב 

 
 ("המזמיןו/או " "התאגיד")להלן: 

 מצד אחד
 

 ל ב י ן: 
 ח"פ .................... ...................................

 באמצעות מורשי החתימה בשם התאגיד/שותפות...........................
 

 ................מהכתובת: ................

                              
 "(הספק)להלן: "

 מצד שני
 

 מכרזכמפורט במסמכי ציוד אודיו וודיאו לרכישה ואספקה של להתקשר בהסכם והתאגיד מעוניין   הואיל

 "(;המכרז, שפרסם התאגיד )להלן: "הישראלי השידור תאגיד עבור 8/2020 'מס פומבי

בישיבת ד ממנו, נבחרה השתתף במכרז, והצעתו במכרז, המצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרוהספק   והואיל

 ;לצורך הכללת הספק במאגר מספקי הציוד כהצעה זוכה במכרזהועדה מיום ________ 

את כל היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות והספק מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו   והואיל

האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות 

 ;לפי כל תנאי המכרז וההסכם זה בהסכםכהגדרתם  שירותיםה לאספקתהנדרשים 

 כם זה להלן ובכפוף להן.פי הוראות הס-והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על  והואיל

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו.  1.1

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות הקריאה בלבד.  1.2

למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז, אלא אם כן  1.3

 משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.

שה מאמץ לפרש במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה ייע 1.4

את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם התאגיד, אלא אם נאמר 

 במפורש אחרת. למען הסר ספק, מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה.
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 הימנו.מהווים חלק בלתי נפרד  להסכםהנספחים  1.5

 מפרט טכני -  1נספח  

 סודיות לשמירת התחייבות -  2ח נספ 

              לשאלות המענה ולרבותונספחיו,  הסכםה למעטמסמכי המכרז,  -  3נספח  
  או/ו שפורסם עדכון או/ו שינוי או/ו אחר מסמך כל או/ו הבהרה                                          
 התאגיד ידי-על יפורסם                                          

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מתחייב, מאשר ומצהיר כדלקמן:

את והבין בדק את כל הנתונים, קרא קיבל מהתאגיד את כל הפרטים הנוגעים להסכם זה, וכי כי  2.1

כל נתון אחר הנדרש לצורך ביצוע השירותים. בדק , וכן ההסכם, את נספחיו ואת כל מסמכי המכרז

עוד מצהיר הספק כי אינו מסתמך על כל מצג שאינו מופיע במפורש בהסכם זה, לרבות כאלו שניתנו 

 התאגיד.ע"י מי מנציגי 

, הנדרשים האמצעים, המתאים האדם כוח, הניסיון, ההכשרה, המומחיות, הידע בעל הוא כי 2.2

 י"עפ בהתחייבויותיו יעמוד וכי, השירותים ביצוע בתחום טיןוהמוני והכספית המקצועית היכולת

 מלאה עמידה ותוך ומקצועי יעיל באופן השירותים את ויבצע ויספק מקצועית מבחינה ההסכם

 וכן, ורצונ ולשביעות התאגיד י"ע שיקבעו הזמנים בלוחות התאגידמ שהתקבלו בהנחיות ומדויקת

 .רכושוו יוזכויות על שמירה תוך

 אולא חלה עליו להעניק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים, וכי  2.3

כל מניעה חוקית ו/או אחרת, על פי  מטעמו מי ידי-על או/ו האחרים מועסקיו או/ו עובדיו ידי-על

כל דין ו/או חוזה, להתקשר בהסכם זה ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פיו בדייקנות, במלואן 

ואין בחתימתו על ההסכם ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של ההסכם  ,ובמועדן

דין ו/או הוראת כל רשות -כל דין לרבות תקנה, צו ופסקת ו/או הפר יםו/או התחייבות אחר

 ו/או זכויות )לרבות זכויות קניין רוחני( של צד ג'. מוסמכת

, עזר חוקי, מוסמכת שיפוטית רשות פסיקת, כלל, צו, תקנה, חוק כל לרבות" דין כל: "זה בהסכם

 רשויות מאת הוראה, מחייב תקן, פקודה, היתר, דרישה, הנחייה, תוקף בת תכנית, מינהלי צו

; ההתקשרות תקופת במהלך לעת מעת יוחלף או/ו יעודכן או/ו שישתנה כפי( א) והכל מוסמכות

 בהסכם נזכרו אם בין( ג; )בהסכם הספק התחייבויות מלוא ביצוע עם עקיף או ישיר בקשר( ב)

 .לאו אם ובין במפורש

 אין וכי, השירותים מתן/בביצוע שימוש יעשה בהם ובשיטות בכלים הזכויות של הבעלים הוא כי 2.4

, כלשהו שלישי צד של קנייניות זכויות או רוחני קניין זכויות של הפרה, השירותים במתן יהיה ולא

 . מכך כתוצאה התאגיד על יחולו או החלים הגבלה או מניעה כל ואין

ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה כי  2.5

ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי התאגיד ככל 

 .שיידרש

 .לכך שיידרש ככל, בלבד וחוקיות מורשות בתוכנות שימוש יעשה השירותים ביצוע לצורך כי 2.6

, האחריות להשגתו תהיה של מוצריםהשירותים/כלשהו של פריט בנוסף, וככל שנדרש רישיון לגבי 

 בלבד.הספק 
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 על יקבל לא הוא להלן כהגדרתה ההתקשרות תקופת כל ובמהלך זה הסכם חתימת ממועד החל כי 2.7

 במתן לפגוע כלשהי בצורה עלולים אשר, הסכם בכל יתקשר ולא הגבלה או התחייבות כל עצמו

 .השירותים

 להסדרי או/ו נאמן למינוי הליכים או/ו נכסים כינוס הליכי או/ו פירוק הליכי כנגדו ננקטו לא כי 2.8

 סיבה כל על לו ידוע ולא, קבוע באופן ובין זמני באופן בין, ב"וכיו הליכים להקפאת או/ו נושים

 הכספיים חות"בדו חי עסק הערת ניתנה לא כן כמו. כאמור נגדו הליכים לנקיטת לגרום העלולה

 .הספק של האחרונים

 או/ו האישורים או/ו ההיתרים או/ו הרישיונות כל, מטעמו הפועלים כל ברשות וכן ברשותו כי 2.9

 דין כל פי על השירותים ולהשלמת לביצוע הדרושים, ב"וכיו צווים או/ו החלטות או/ו הסמכות

 הסמכה ולרבות, אחרת החלטה פי על או/ו מוסמכת רשות פי על או/ו חוזית התחייבות פי על או/ו

 או/ו שהונפקו או/ו אכיפתם לצרכי או/ו באמצעותם, מכוחם הוצאו או/ו שהותקנו תעודה או/ו

 לפעם מפעם שישתנה כפי והכל אכיפתם לצרכי או/ו באמצעותם, מכוחם דרושה שהנפקתם

 ולרבות, בהסכם הספק התחייבויות מלוא ביצוע עם עקיף או ישיר בקשר, ההתקשרות בתקופת

 .במפורש בהסכם נזכרו שלא כאלו

האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברשות הספק גם כל 

 .1976 -ציבוריים, תשל"ו 

 ".ההיתרים" או/ו" ההיתר" זה בהסכם יקרא לעיל זה קטן בסעיף האמור

 היילהשע או/ו לביטול סיבה כל עלמתחייב הספק כי הינם בתוקף ולא ידוע  היתרים לאותם בקשר

 על הדרוש כל את יבצע כי הספק מתחייב, בנוסף. האמורים מההיתרים איזה לצמצום או/ו

 תקופת לתום עד בתוקפם יוותרו, כאמור ההיתרים שכל מנת על, חשבונו ועל אחריותו

 .בהם שיחול שינוי כל על, בכתב, תאגידל מיידית להודיע מתחייב הוא וכי, ההתקשרות

 הגבוהה המקצועית ברמה, בשקידה, ובנאמנות ביושר, במסירות תתבצעשירותים ה אספקתכי  2.10

 .התאגיד של המלא רצונו ולשביעות ביותר

ו, ויעשה ומטרותי ו, מנהליעובדיוושל  והטוב של וובשמ תאגידשלא לפגוע בדרך כשלהי במוניטין ה 2.11

 ככל יכולתו שלא לעשות כאמור.

השירותים עבור התאגיד, אשר יהיה בקשר מתמיד הספק מתחייב למנות ולייחד איש קשר למתן  2.12

עם נציג התאגיד, יפעל מולו בתיאום מלא, יענה על כל דרישה והוראה שתימסר לו, בכל אופן עליה 

 יורה נציג התאגיד.

התאגיד יהא רשאי לדרוש בכל עת את החלפתו של עובד ו/או כל גורם אחר מטעמו של הספק,  2.13

ל סיבה אחרת, לשיקול דעת התאגיד. הספק יהיה מחויב כתוצאה מאי שביעות רצון ו/או מכ

ימי  14תוך  -ולהעמיד גורם חלופי שקיבל את אישורו של התאגיד  -להחליף את הגורם האמור 

 עבודה ממועד קבלת דרישתו של התאגיד.

הספק מתחייב לדווח לתאגיד מיידית על כל אירוע חריג, לרבות בכל מקרה בו מתעורר חשד  2.14

ת, להגיש תלונה למשטרת ישראל ולקבל אישור על כך, תוך שיתוף פעולה עם לעבירה פלילי

 המשטרה כנדרש.
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 הספקים הנוספים 2.15

 התקשר המכרז שבמסגרת לו ידוע כי, חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק

: להלן)השירותים/מוצרים לאספקת  נוספים ספקים מספר עם גם מסגרת בהסכם תאגידה

 להזמין רשאי יהיה התאגיד ההתקשרות תקופת במהלך וכי"(, הנוספים הספקים"

  .להלן 5 בסעיף המתואר להליך בהתאם, הנוספים מהספקים או/ו מהספק שירותים/מוצרים

 הזמנת לצורך תאגידה את יחייב לא מכרזב הנוספים והספקים הספק של זכייתם דירוג/סדר

 אם) מהספקים דאח מכלשירותים/מוצרים  הזמנת. מהספקים אחד מכלהשירותים/מוצרים 

 .הסכםה הוראת בשאר כך לשם הנקובים ובתנאים באופן תתבצע(, בכלל

 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות את לקיים יפעל כי 2.16

, ההתקשרות תקופת במהלך עליו יחולו או/ו עליו חלות והן במידה"( זכויות שוויון חוק: "להלן)

 יפנה, ההתקשרות תקופת במהלך לפחות עובדים 100 יעסיק או/ו מעסיק והוא במידה, בנוסף וכן

 הוראות יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל

 .שיינתנו ככל, כאמור זכויות שוויון בחוק הקשורים והנחיות

 והאוסר כנגדו שניתן צו כל על לרבות, הצהרותיו בתוקף שיחול שינוי כל על מיד לתאגיד להודיע 2.17

 לתאגיד יודיע הספק. נספחיו על זה להסכם בהתאם השירותים את להעניק יכולתו את מגביל או

 עולה בו מקרה כל על או/ו החוקי במעמדו שינוי כל על, שעות 48 בתוך המאוחר לכל, ובכתב פ"בע

 לא כי מסתברת אפשרות כל על או/ו המבוקשים השירותים את להעניק באפשרותו יהיה לא כי

 .זה הסכם לפי התחייבותו אחר לעמוד יוכל

 בהצעתו הצהרותיו גם כמו חלקיו כל על זה בסעיף המפורטות הספק הצהרות של נכונותן כי מובהר 2.18

 זה הסכם חתימת בעת בין, חלקן או אלה הצהרות נכונות אי. זה בהסכם מהותי תנאי היא, במכרז

 .בכך הכרוך כל על, הספק מצד זה הסכם של יסודית כהפרה ייחשב מכן שלאחר מועד בכל ובין

 

 תקופת ההתקשרות  .3

ותהיה לתקופה  ,הסכםתקופת ההתקשרות תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של התאגיד על ה 3.1

לפי שקול דעתו בלבד "( עם אופציה הנתונה לתאגיד תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 36 של

בכל תמהיל תקופתי, ף באותם התנאים, הבלעדי, להאריך את התקופה מעת לעת בתקופות נוספות

, וזאת מתום "(תקופות ההארכה)להלן: " חודשים נוספים, או חלק מהם 24עד ובהיקף מצטבר של 

כאמור, לא תעלה על  תקופות ההארכהבצירוף  תקופת ההתקשרותבסך הכל ההתקשרות.  תקופת

 . חודשים 60

אחריות תגיע לסיומה מכל סיבה שהיא, ההתקשרות וגם במקרים בהם תקופת  למרות האמור 3.2

 .עד לתום מועד האחריות פהבתוק תישאר מוצריםהספק ל

 ההתקשרות תקופת למשך התחייבות העדר 3.3

 לרבות – טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר ובלתי מלא באופן בזאת מוותר הספק

 השקעות שעניינן טענות ולרבות, כלשהי תקופה למשךהשירותים/מוצרים  אספקת על הסתמכותו

 עם בקשר - היתכנותה עם בקשר או/והשירותים/מוצרים  אספקת עם בקשר הספק השקיע אותן
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 את לבטל/לסיים ו/או עם זכות התאגיד( השירותים/מוצרים אספקת היקף בעניין) תאגידה זכויות

 . ההסכם פי על או/ו דין כל פי על לה המוקנית שהיא סיבה מכל ההתקשרות

 השירותים אספקת .4

 בהתאם השירותים לאספקת האחריות את עצמו על בזה נוטל והספק, לספק ימסור התאגיד 4.1

 .לעת מעת שיינתנו כפי ,התאגיד ולהנחיות ההסכם להוראות

 הסכםב האמור כל את יכלולבכל מקום שמוזכר בהסכם זה ו/או במכרז  זה מונח -" השירותים"

 לרבות, )כהגדרתה להלן( הספציפית שתּוצאמוצרים מה שייכלל בהזמנת ה וביחוד, בכלל ובנספחיו

האביזרים הפריטים  , המוצרים,הרכיבים, לבצע שישהנלוות והנוספות  והעבודות הפעולות כל

 המסמכים, למקום האספקה, התקנת ו/או חיבור הציוד ככל שיידרש לספק יש אשרוהציוד וכיו"ב 

, בהם לעמוד שיש והסטנדרטים התקנים, בהם לעמוד שיש והתכונות התנאים, לספק שיש והמידע

דרישות , לקבל שיש התאגיד אישורי, בתוקף ולקיים להשיג שיש ההיתרים, לספק שיש השירותים

 .ב"וכיו לעת-התאגיד כפי שיימסרו מעת

, הסכםבהספק כמפורט שירות אחר ו/או נוסף הנובע ממתן השירותים שינתנו על ידי ובנוסף כל 

 .להלן 4.7 -ו 4.6.3פים בסעי כל האמורובכלל זה , הסכםבנזכר במפורש אף שלא 

 השירותיםכל מרכיב של  של בפועל לביצוע תנאי(, 5)כמפורט בסעיף לאחר סיומו של הליך התיחור  4.2

כמויות , האספקה זמן, הנדרשים השונים מוצרים/השירותים יוגדרו ובה, כתובה הזמנה והינ

 "(.שירותים הזמנת: "זה הסכםב) אחר רלוונטי פרט כל ב"וכיו השירותים/מוצריםוהיקפי 

 הזמנת באמצעות הוזמנו שלא שירותים לספק שלא אחראי יהיה הספק, מהאמור לגרוע מבלי

 .ל"הנ באופן השירותים אספקת את, בכתבהתאגיד  אישר בהן בנסיבות למעט וזאת שירותים

 ( הכולל מוצרים שלמיטב ידיעת התאגיד דרושים לו נכון'1 להסכם זה מצורף מפרט טכני )נספח 4.3

 למועד פרסום המכרז.

המוצרים שיוזמנו בהתאם להסכם זה, אינם מוגבלים למוצרים המפורטים עם זאת, מודגש כי 

 ו,שיקול דעתלולתקציבו  ,לעתמעת  ם לצרכיו, והתאגיד יהיה ראשי להזמין, בהתאבמפרט הטכני

 על ידי התאגיד. שיפורטו כפי  גם מוצרים נוספים

וגם הם  ,כאמור בסעיף קטן זה לעיל הנוספיםהמוצרים יכלול גם את מוצרים בהסכם זה, המונח 

 מוצרים.האמורות ביחס ל ההסכםויחולו עליהם כל הוראות  יוזמנו באמצעות הזמנת שירותים

 בזאת מוותר והספק, שירותים הזמנת ביטול על הודעה לספק ליתן, עת בכל, רשאי יהיה התאגיד 4.4

 וסוג מין מכל תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר ובלתי מלא, סופי באופן

 או/ו הוצאות או/ו נזקים בגין שיפוי או/ו פיצוי שעניינן תביעות או/ו טענות לרבות, לכך בקשר שהן

האמור לא יחול במקרה בו נעשתה כבר הזמנת  .השירותים הזמנת ביטול בגין נשא בהן תשלומים

 מהיצרן בהתאם להזמנת שירותים מהתאגיד, ובלבד שהספק הציג אסמכתא כתובה לכך. מוצרים

 לוחות זמנים 4.5

בהזמנת על הספק לפעול ולספק את השירותים במועדים ובלוחות הזמנים המפורטים  4.5.1

 .השירותים

 יספק הספק, לעת מעת השירותים לאספקת הזמנים לוח את לעדכן רשאי יהיה התאגיד 4.5.2

 או/ו בשינויים יהיה לא כי, מובהר. המעודכן הזמנים ללוח בהתאם השירותים את

 או/ו לפיצוי או/ו תמורה לתוספת זכות כל לספק להעניק מנת על האמורים בעיכובים

 .שהם וסוג מין מכל שיפוי

 

 המוצריםהוראות בקשר לאספקת  4.6
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 במועד, התאגיד לבעלות רויעב, זה הסכם פי על לתאגיד ושיסופק המוצריםכל חלק של  4.6.1

בכתב על  אישור ולאחראו לכל מקום אחר עליו יורה התאגיד  התאגיד למשרדי םהגעת

 מאחריותו לגרוע מנת על באמור שיהיה מבלי וזאת, התאגיד נציג ידי על תםקבלדבר 

 .זה הסכם פי על הספק של והמוחלטת המלאה

ם כשה, שירותים הזמנת באמצעות הוזמנו אשר המוצרים את לתאגיד יספק הספק 4.6.2

  .התאגיד לצרכי בהתאם לשימוש יםוראויים מקורי, יםתקינ, יםחדש

 לא", "פגום' ", "ב סוג"כים המוגדר כאלו יהיו לא המוצרים, האמור מכלליות לגרוע מבלי

 .מקבילים סיווגים ב"וכיו" עודפים", "למכירה

, וייד-על שיסופקו מוצריםל מלאה אחריות להעניק מתחייב הספק - אחריות שירותי 4.6.3

 לא מקרה ובכל, שסיפק מוצריםם אות של יבואן/מהיצרן מקבל שהספק לאחריות הזהה

 האחריות שירותי כי מודגש זה לענייןמשך הזמן שצויין בפנייה הפרטנית. מ פחות

 להפנות יוכל לא והוא, בלבד מהספק יינתנו התאגיד ידי על אלו שירותים וקבלת למוצרים

 .כלשהם אחריות שירותי קבלת לצורך יבואן/היצרן אל התאגיד גורמי את

, המלאה אחריותו ועל חשבונו על, המוצרים את ולפרוק להוביל, להעמיס ידאג הספק 4.6.4

  .נדרש עזר ציוד לכל ידאג זה ולצורך

 כשהם מסומנים בהתאם לחוק ועפ"י כל דין. המוצריםהספק מתחייב לספק את  4.6.5

אשר נדרש לגביהן תקן, נושאים תקן של מכון התקנים  הספק מתחייב כי מוצרים 4.6.6

הישראלי, או תקן אחר נדרש. במקרה זה הספק ימסור לרשות אישור תקן בעת אספקת 

 .מוצריםה

 מוצריםלכשהם ארוזים באריזה תקינה המיועדת  המוצריםהספק מתחייב לספק את  4.6.7

פי חוק ועל פי כל , וכן כל סימון נדרש על בהסכםובכמות המתאימה יחד עם כל הנדרש 

 דין.

 .המוצריםהספק מתחייב לאחזקת מלאי שוטף ובכמות מספיקה של  4.6.8

 באחריות הספק יישא, םמה נפרד בלתי וכחלק שירותיםה לאספקת התחייבויותיו במסגרת 4.7

 הכרוך כל של, חשבונו על ותשלום הנדרש כל אספקת, הפעולות כל את לבצע והבלעדית המלאה

 . השירותים לאספקת, בעקיפין או במישרין, והנצרך והנוגע והקשור

 כוח או/ו תעודות או/ו דוחות או/ו מסמכים או/ו מתקן או/ו ציוד כל אספקת לרבות הינו האמור

 או/ו לבצע וכן; ובמועדן במלואן, ההסכם פי על התחייבויותיו במלוא עמידה לשם הנדרשים אדם

 שונים בזמנים עבודות או/ו, והמתנה נסיעה זמני, ברכבים שימוש או/ו ציוד או/ו אמצעים לספק

 מתבקשים אספקתם או/ו שביצועם, כאמור תעודות או/ו דוחות או/ו לילה עבודת לרבות נדרשים

 הביצוע אם גם, דין כל להוראות בהתאם הנדרשת ברמה או/ו בהסכם הנדרשת ברמה ביצועם לשם

 .בהסכם במפורש נדרשים אינם האמורים האספקה או/ו

( הםמ חלק כל או) שירותים אספקת תיחשב, ההסכם פי על הספק התחייבויות משאר לגרוע מבלי 4.8

 להוראות םהתאמת ואת שירותיםה את מטעמו מי או/ו התאגיד שבחן לאחר רק, שהושלמה ככזו

 בכתב ינתן אישורה. במועדביצוע ואספקה  על המעיד המנהל של בכתב אישור והתקבל ההסכם

 .הספק של תהיה, התאגיד נציג להחתמת והאחריות

 אספקת בדבר מטעמו מי או/ו( התמורה תשלום ביצוע לצורך הניתן) התאגיד באישור אין

 ביצועם לטיב הספק של המלאה מאחריותו לגרוע מנת על, לעיל זה קטן בסעיף כאמור, השירותים

 בלתי באופן בזאת מוותר והספק, זה הסכם פי על התחייבויותיו מלא לביצוע או/ו לאיכותם או/ו

   .לכך בקשר שהן וסוג מין מכל תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר
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 כלשהו להיקף מצג או התחייבות ללא התקשרות 4.9

 והן בודדת בהזמנה הן, בפועל שיסופקומרכיבי השירותים  היקףהסכם זה הינו הסכם מסגרת ו

 אם) ומאפייניהם מועדם ההתקשרות תקופת בכלשירותים אותם  אספקת היקף כ"לסה בהתייחס

 משיקולי וכן והבלעדי המוחלט דעתו שיקול פי ועל התאגיד צורכי פי על לעת מעת ייקבעו(, בכלל

 או/ו כלשהו בהיקףשירותים  / מוצרים מהספק להזמין מתחייב אינו התאגיד כי, מובהר. תקציב

 וסוג מין מכל, שיפוי או/ו פיצוי לכל זכאי יהיה שהספק מבלי וזאת, בכלל אם, מסוימים במועדים

 .לכך בקשר שהוא

 

 הליך תיחור בין ספקים .5

 :להלן זה בסעיף כמפורט, התיחור הליךולאחר השלמת  בכפוף תיעשהשירותים/מוצרים  הזמנת 5.1

הספקים  אל, ובכתב פרטני באופן, התאגיד נציג יפנה, שירותים הזמנת להוצאת קודם 5.1.1

 הפנייה: "להלן) שירותים/מוצרים לאספקת מחיר הצעות לקבלתהרלוונטיים 

 "(.הפרטנית

 לאספקת רלוונטיים יהיו ואשר במאגר שייכללו הספקים כלהפנייה הפרטנית תעשה ל 5.1.2

 גורמי שלדעת מוגדר בציוד מדובר בהם במקרים כי מובהר. שיידרש הציוד סוג אותו

 שהתאגיד הרי, לספקם מסוגלים שבמאגר הספקים מרשימת חלק רק בתאגיד המקצוע

 אחד ספק רק כלליי זו ברשימה אם גם, האמורה הספקים לרשימת רק לפנות רשאי יהא

 והכל לפי שיקול דעתו של התאגיד ולספק לא תהיה כל טענה בשל כך. 

, הפרטים הבאיםבין היתר וככל שרלוונטי את  - התאגיד יציין הפרטנית הפנייה במסגרת 5.1.3

 :דעת התאגיד, צרכיו ותקציבו-פי שיקול-להכל עכולם או חלקם 

הנדרשים, לרבות במידת הצורך מסמך מקצועי ובו תנאים שירותים/מוצרים ה .5.1.3.1
 הנדרשים;שירותים/מוצרים לותכולות ספציפיים הקשורים 

 לוחות זמנים, שלבי ביניים וכיו"ב; .5.1.3.2

 הפרטנית )כהגדרתה להלן(;האופן שבו יש להגיש את ההצעה  .5.1.3.3

תנאים, דרישות וכיו"ב כל מה שימצא התאגיד לנכון כי על הספקים הזוכים  .5.1.3.4
 ;במסגרת הצעתם הפרטנית לעמוד בהם

רך השירותים נשוא הוראות במקרה שנדרשת ערבות ביצוע, ככל שתידרש לצו .5.1.3.5
 הפנייה הפרטנית;

 מועד אחרון להגשת ההצעות הפרטניות; .5.1.3.6

 עות הפרטניות ותיבחר ההצעה הפרטנית הזוכה,האופן שבו תיבחנה ההצ .5.1.3.7
לרבות מנגנון לטיפול במקרה של הצעות זהות  )משקל מרכיבי עלות מחיר(
 המועמדות לזכייה בתיחור;

 ., צרכיו ותקציבוהתאגיד דעת-נטי נוסף, לפי שיקולווכל מידע רל .5.1.3.8

 הצעותיהם את הזוכים הספקים יגישו, הפרטנית בפנייה כך לשם הנקוב הזמן פרק תוך 5.1.4

 ."(הפרטנית ההצעה: "להלן) שלהלן להוראות לב ובשים הפרטנית לפנייה הכספיות

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי הצעתו הכספית של הספק תכלול, גם כל שירות, 

, פעילות, מסמך או עבודה אותם נדרש להנפיק או לבצע לצורך אספקת שירותים/מוצרים

בסעיף . האמור אינו בא לגרוע מהאמור (4.6.3לרבות האחריות למוצרים )כמפורט בסעיף 

 להסכם זה. 4.7

 הצעה הגיש לאו/או  השתתףל לאספק אשר קיבל מהתאגיד פנייה פרטנית והוא בחר ש 5.1.5

 הצעה שהגיש או/ו הפרטנית בפנייה שנקבע במועד פרטנית הצעה הגיש לא או/ו פרטנית

 התאגיד, זה הסכם להוראות בהתאם התאגיד מזכויות לגרוע מבלי אזי, חלקית פרטנית
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למנוע מהספק להשתתף בהליכי תיחור עתידיים , הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, רשאי

ולפי  לספק על כך בכתבמתן הודעה ( וזאת לאחר תאגידחליט הי)בכמות תיחורים עליה 

 .שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד

ככל שלא יקבע אחרת במסגרת הפניה  ,התיחור בהליך הזוכה לבחירת המידה אמת 5.1.6

 של הפרטנית ההצעה מחיר – מהמשקל 100%לפי  תהיה( 5.1.3.7הפרטנית )כאמור בסעיף 

 שסכומה הפרטנית בהצעה ויבחר, פרטנית הצעה כל של מחירה את יסכם התאגיד. הספק

   .שנתקבלו הפרטניות ההצעות מבין הזול הוא הכולל

 או/ו טענה כל עלותהמל ומושתק מנוע יהיה וכן, חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת מוותר הספק 5.2

 שירותים/מוצרים הזמנת לביצוע התאגיד זכות במימוש שמקורן, שהן וסוג מין מכל, תביעה

 מהספקים מי בהן בנסיבות: זה לעניין לרבות וכן, זה 5.1 בסעיף כמפורט התיחור בהליך שמקורה

 כאמור ותביעות טענות או/ו( חלקם או כולם) התיחור בהליכי מחיר הצעות הגיש לא הנוספים

 או/ו הנוספים מהספקים מי עם או/ו הספק עם התאגיד יבצע אותן ההתקשרויות היקפי שעניינן

 הפעמים מספר בין(, שלילי או חיובי) פער יתקיים בהן בנסיבות גם, ספק הסר למען וזאת, סכומן

 חיובי) פער יתקיים בהן בנסיבות או/ו תיחור בהליכי כזוכה הספק או הנוסף הספק הוכרז שבהן

 טענות או/ו, האמורים התיחור הליכי נשוא, הנוסף הספק עם ההתקשרות היקפי בין( שלילי או

 תיחור הליך במסגרת שירותים/מוצריםה עבור התאגידהתמורה ששילם  לפיהן כאמור ותביעות

 וכל טענה אחרת.  אחר תיחורמהתמורה ששילם התאגיד ב שונים יהיו אחד

 שירותים/מוצריםה את לרכוש התאגיד את לחייב כדי התיחור הליך קיום בעצם אין כי, מובהר 5.3

, השלמתו לאחר לרבות) שלב בכל התיחור הליך את לבטל רשאי יהיה והתאגיד, התיחור הליך נשוא

 בהליך זוכה אף לבחור שלא או/ו( שירותים/מוצרים אספקת של בפועל ביצוע הוחל לא עוד וכל

 .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם הכל, התיחור

 של שונות לכמויות שונים תיחור הליכי לבצע פרטנית פנייה כל במסגרת רשאי יהיה התאגיד 5.4

 .תיחור הליך לכל שונה זוכה במסגרתם לבחור ואף שירותים/מוצרים

 

 התמורה .6

ומילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה במלואן ובמועדן, התאגיד  השירותיםתמורת אספקת  6.1

 .ו הפרטניתתישלם לספק תמורה לפי המחירים והתעריפים שנקב בהצע

לתמורה יתווסף מע"מ כדין, כשיעורו במועד התשלום בפועל, ומודגש כי לא יתווספו לתמורה  6.2

 .כלשהם ריבית ו/או הפרשי הצמדה

 כי התאגיד מטעם המקצועי הגורם ואישור שבהזמנת השירותים שירותיםהמלוא  אספקת לאחר 6.3

 לתאגיד הספק יגיש, , בכפוף לאחריות הספקהתאגיד של המלא רצונו לשביעותהושלמו  שירותיםה

נציג  לאישורשסופקו, והם יועברו השירותים ובה פירוט  התמורה בגין כחוק מקורית מס חשבונית

 התאגיד. 

להלן, יבוצע התשלום כנגד חשבון  6.3ידי התאגיד כאמור בסעיף -לאחר אישור דרישת התשלום על 6.4

 ידי נציג התאגיד.-עלהמצאת החשבונית ימים מיום  30כאמור, בתנאי שוטף + 

הספק מתחייב להשיב כל סכום עודף ו/או שגוי שהועבר אליו מידי התאגיד, וזאת בהקדם האפשרי  6.5

 .ימים ממועד שליחת הדרישה 7-מ ולא יאוחר

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  6.6

פי -פי כל דין ועל-, וכן כל אישור שיידרש על1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת. 
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תשלום לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו ינכה במקור מכל התאגיד  6.7

במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא הספק, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא 

 פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

בור בע ההוגנת ,הכוללתהסופית, המוחלטת,  התמורה האמורה הינה התמורה המלאה,  6.8

של והרווח ובכלל זה התקורה  ,לפי הסכם זה ונספחיו ספקמילוי כל התחייבויותיו של ה

 מכל מין וסוג שהם נוספות שיש לו, ו/או שתהיינה לו,הוההוצאות עלויות הכל כן ו ספק,ה

 .להסכם זה 4.7לרבות כל המפורט בסעיף 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן זה, הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים 

לרבות תשלומים בגין העסקת  השירותים אספקתעליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת 

  כוח אדם.

 

 עובד ומעסיק בין התאגיד לספקהיעדר יחסי  .7

הספק, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין לראות כל  7.1

פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות לספק, או לכל מי שמועסק -זכות שניתנה לתאגיד על

ה במלואו. בין הספק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם ז

-ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד

 מעסיק. 

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה  7.2

י ששכרו של הספק ו/או לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק ו/או עובדיו כעובד התאגיד, הר

פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד -עובדיו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על

שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של הספק, ועל הספק יהיה להשיב לתאגיד את 

 ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד. 

 חוק זה ובכלל, כל עובדיו על החלים העבודה דיני כל של ושלם מלא לקיום אחראי יהיה הספק 7.3

 ומלא שלם לקיום אחראי יהיה וכן לעת מעת ותוקפם נוסחן כפי, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר

 .העובדים על החלים קיבוציים להסכמים הרחבה צווי של

 

 אחריות הספק .8

פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהוא חב בו לפי הסכם זה ו/או הספק יישא באחריות מלאה בגין כל  8.1

לפי כל דין, שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש של 

עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש התאגיד או לגופו של כל אדם אחר כתוצאה מאספקת 

 שבהסכם זה. שירותיםה

הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו מוסכם בין 

 לכל הנ"ל, כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקשרות זו, וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.

הספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה מכל סוג, שייגרמו לתאגיד מכל  8.2

 מאספקתאו מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה סיבה שהיא הנובעים ממעשיו 

, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת התאגיד. במקרה של תביעה יחול זה שבהסכם שירותיםה

האמור בסעיף זה, ובלבד שהתאגיד יודיע לספק על קבלת תביעה כאמור אצלו, בסמוך ככל הניתן 

 לאחר קבלתה, ולספק תינתן אפשרות להתגונן בפניה.

יד הספק בהתאם להסכם זה, לא יהיה -על שירותיםר התאגיד על ביצוע בפועל של אספקת אישו 8.3

בו כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור האמור כדי להטיל על 

 התאגיד אחריות כלשהי לטיב העבודה.
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 איסור המחאת חובות וזכויות .9

הספק אינו רשאי להעביר, לשעבד, למשכן, למסור, להסב או להמחות כל זכות או התחייבות  9.1

, במישרין או בעקיפין, לאחר או ולרבות הסכם זה הנובעות ממסמכי המכרז, כולם או חלקם

לאחרים, והכל אלא אם ניתנה לכך הסכמת התאגיד מראש ובכתב, לפי שיקול דעתו הבלעדי. ניתנה 

אמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות, אחריות ו/או חובה הסכמת התאגיד כ

 פי כל דין.-פי מסמכי המכרז או על-כלשהן, בהן הוא חב, על

ידי הספק כאמור, ללא הסכמת התאגיד -מובהר, כי כל העברת או המחאת זכות או התחייבות על

אגיד, בין היתר, ומבלי לגרוע בכתב כאמור, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תקנה לת

 .מיתר זכויותיו, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הספק

ו/או שעות על כל שינוי במעמדו המשפטי  72בתוך  תאגידיודיע הספק ל -תאגיד  הינואם הספק  9.2

, בין על ידי הוספת חבר או שותף, על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, במבנה הספק

את מניות מחדש, על ידי העברת מניות או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי על ידי הקצ

 ., וכיו"בהספק-לבין עצמם ובין מי שאינו חבר תאגיד הספק-תאגיד

קול דעת סופי ומלא יש לתאגידיהיה וככל שלדעת התאגיד הדבר מהווה שינוי מהותי  במקרים אלו,

בהתראה  ספקודיע על כך לימוק נוסף, ובלבד שמכאן ואילך אף בלא צורך בני ההסכםלבטל 

 .מועד הביטולטרם יום  60מוקדמת של 

ובלבד שזכויותיו של הספק  ,על פי הסכם זה ווחובותי והא רשאי להמחות את זכויותיי התאגיד 9.3

 .על פי הסכם זה לא תפגענה

 

 העדר זכות ייצוג .10

איננו סוכן, שלוח או נציג של התאגיד ואינו רשאי או  הספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי  10.1

מהות השירותים נשוא הסכם במוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב 

זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי התאגיד, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או 

 ם כהסמכה כאמור.ההסכ

מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק לתאגיד או  הספק  10.2

 לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 

 שמירת סודיות איסור ניגוד עניים ו .11

ביא שמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או לההימנע מניגוד עניינים ולהספק מתחייב ל 11.1

לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, 

"( מידע סודיחפץ, מסמך מכך סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "

קשר שיגיעו לידי הספק, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, או בקשר עם ביצועו ו/או ב

ללא אישור התאגיד מראש  -עם התאגיד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 

 ובכתב.

 אליו שיגיעו או לו שנמסר רשמי מסמך או סודי מידע כל בטוחים בתנאים לשמור מתחייב הספק 11.2

 .התאגיד עם בקשר או ביצועו עם בקשר או בתוקף, זה הסכם ביצוע עקב
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 קביעת לרבות, סודיות שמירת לעניין מיוחדים הסדרים בדבר לספק הוראות ליתן רשאי התאגיד 11.3

 למלא מתחייב הזוכה והספק מיוחדים עבודה נוהלי או מידור הסדרי, מיוחדים טחוןיב הסדרי

 .בנדון התאגיד דרישות אחר

 באישור אלא, זה הסכם לביצוע מלבד כלשהי למטרה סודי במידע להשתמש שלא מתחייב הספק 11.4

 .המוסמך התאגיד נציג מאת ובכתב מראש

 מסודרת, מלאה בצורה התאגיד לרשות יעמיד הספק, שהיא סיבה מכל, זה הסכם סיום עם 11.5

 במסגרת או/ו זה הסכם ולביצוע לשירות בקשר ברשותו הנמצאים והמידע הידע כל את ועניינית

 שלישי לצד או/ו לתאגיד יועבר המידע כל"(. המידע" - להלן) זה הסכם פי על השירותים מתן

 בלוח( אחר אופן כל או/ו פ"בע, מחשב בקבצי, בכתב) קיים הוא שבו אופן בכל, התאגיד שימנה

 המידע כל כי בזאת מובהר, ספק הסר למען. נוספת תמורה כל וללא, התאגיד י"ע שייקבע זמנים

 .התאגיד של הבלעדי קניינו הינו

על עובדי הספק. באחריות הספק ליידע את עובדיו בכל מובהר בזאת, כי כל האמור לעיל חל גם  11.6

 ו.האמור לעיל, ולוודא כי הוראות אלו נשמרות על ידי עובדי

הספק מצהיר, בחתימתו על הסכם זה, כי ידוע לו וכי יידע את עובדיו, כי אי מילוי התחייבות על  11.7

 .1977-תשל"ז, לחוק העונשין 118עבירה לפי סעיף בין היתר, פי סעיף זה מהווים 

 

 קיזוז ועכבון .12

התאגיד יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או כל סכום המגיע לו מאת הספק לפי הסכם זה  12.1

פי הסכם זה או לפי כל דין, בין שהסכום האמור -ו/או הסכמים אחרים, מכל סכום המגיע לספק, על

 .הינו סכום קצוב ובין שאיננו קצוב

מכל סוג ו/או מסמכים ו/או מידע  לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקןהתאגיד יהיה רשאי בנוסף  12.2

 ומין, להבטחת חובות והתחייבויות הספק כלפי התאגיד.

הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לתאגיד, וכן לא  12.3

שנמסר לו על ידי התאגיד  ו/או מסמכים ו/או מידע יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן

 בקשר עם הסכם זה, מכל מין וסוג, תהא הסיבה לכך אשר תהא. 

 

 ביטול ההסכם .13

 סיום מטעמי נוחות 13.1

לפי שיקול דעתו רשאי, בלבד יהיה  תאגידהמבלי לגרוע מהוראות ההסכם או מסמכי המכרז, 

בהודעה מוקדמת כה, וזאת או במהלתחילתה  הפסיק את ההתקשרות, לפניבטל ו/או ללהבלעדי, 

 ."(הודעת סיום)להלן: "ימים שתמסור בכתב לספק  90של 

, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה הספק זכאי במקרה של סיום כאמור לעיל

סעד סופי, , וזאת כבפועל, עד לאותו מועדאותן סיפק  שירותיםלקבל אך ורק את התמורה בגין 

כל תאגיד לא יהיה בביטול ההסכם בכדי להטיל על ה מובהר, כי הסכם.ה מלא וגמור בגין ביטול

 .ההסכםאחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי 

 בנוסף, התאגיד יהיה רשאי לבטל ההסכם עם הספק בהתרחש אחד מהמקרים הבאים: 13.2

 הספק סיפק מוצרים לא תקינים.  13.2.1

 על הודעה לו שנמסרה מיום ימים 10 בתוך ההפרה את תיקן ולא סכםהה את הפר הספק 13.2.2

 .ההפרה
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הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או  13.2.3

קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא 

 יום ממועד הגשתה. 30בוטלה בתוך 

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו כינוס  13.2.4

נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק 

 יום ממועד הגשתם.  30או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך 

ספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור, הוטל עיקול על רכוש ה 13.2.5

(, והעיקולים םאו חלק ם)כול שירותיםבאופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע ה

 ימים ממועד נקיטתם.  30כאמור לא בוטלו בתוך 

 הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית. 13.2.6

לא יגרע מכל זכות אחרת ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, , כי ביטול מובהר בזאת 13.3

 .ו/או בהתאם להוראות כל דין ההסכםבהתאם להוראות  תאגידהעומדת ל

 

 כללי .14

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר  14.1

 .תל אביב בלבד

פה -היקפים, כמויות, מחירים וחילופי דברים מכל סוג שהוא, בין בעלכל הצעה, מסמך, מכתב,  14.2

ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת 

הסכם זה, מבוטלים בזאת ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים, אלא אם צוין מפורשות 

 .כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לגבי אותו מסמך מוקדם כאמור,

פי הסכם זה לא יתפרשו -שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על 14.3

 כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

 כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. 14.4

 48ודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד, ותוך פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתע-הודעות על

כאילו הגיעו  -שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל 

 במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

   
 

___________________________                                       _____________________ 
 התאגיד                                                                    הספק                

 
 אישורי חתימות

 
 

מספר מזהה .................., באמצעות  מאשר/ת את חתימתה של ...............אני הח"מ, עו"ד .................. מ"ר ......, 
..................... ת"ז ................. אשר חתמו על ההסכם -מורשי החתימה שלה ........................ ת"ז ................. ו

 תום על הסכם זה בשמה. תוקף שהחברה הנ"ל קבלה, ובהיותם מוסמכים לח-לפי החלטה בת
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
___________________ 

  ............, עו"ד ............ 
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 מפרט טכני - '1נספח 
 

 מעודכנת למועד פרסום המכרז רשימת ציוד 
 

 מקודדים של סיגנאל אודיו ווידאואו מפענחים : 1קבוצה  .1
  contributionמקודדים לתמסורת או  מפענחים 1.1
 רשתות חברתיות ו/או  OTTת צורך הפצלמקודדים  1.2
  IP  SDIממירי  1.3
   IPו/או   DPו/או   HDMIו/או   SDI( שונים עם יציאות decodersמפענחים ) 1.4
 מפענחים או מקודדים אחרים  1.5

 מוצרי תמסורת אופטיים : 2קבוצה  .2
 ארוך ו/או לתמסורת אופטית לטווח קצר  SDIממירי  2.1
 משולבות על בסיס תשתית אופטית  מערכות תמסורת סיגנאלים 2.2
 לווים לתמסורת אופטיתאחרים ו/או נוספים ו/או נאביזרים  2.3

 ווידאו ו/או ממירי סיגנאל מעבדי : 3קבוצה  .3
3.1 Up down cross convertors 
בלי תמיכת ו/או  , עםre-syncבלי יכולת ו/או  בתצורות שונות, עם SDI  HDMIממירי  3.2

HDCP 
 ( distribution amplifierמגבירי אותות ) 3.3
3.4 SDI audio embedders   
3.5 de-embedders 
 מעבדים ו/או ממירים נוספים 3.6

 מאריכים ומרחיקי סיגנאל שונים : 4קבוצה  .4
 אקטיביםו/או  פאסיביים KVMמאריכי סיגנאל  4.1
  KVM / DVI / DP / HDMIמפצלי סיגנאל  4.2
 אקטיבים   Serial -ו  DATAמאריכי סיגנאל  4.3

 קטנות  להפקותציוד הפקה : 5קבוצה  .5
 ( multi viewersמפצלי מסך ) 5.1
 (integrated production units)מערכות הפקה משולבות  5.2
 IP / SDI / HDMIנגני קבצים עם יציאות  5.3
 מסכי ווידאו מקצועיים  5.4
 כל ציוד ו/או טכנולוגיה אחרים  5.5

 ציוד אודיו : 6קבוצה  .6
 קרופוניםימ 6.1
 )אוזניות שדר )נאבות 6.2
 סטנדים שונים  6.3
ו/או עמדות שידור  חדרי עריכהו/או לעמדות שדר לכל צרכי התאגיד ובכלל זה מיקסרים  6.4

 חוץ וכיו"ב
 ציוד אינטרקום 6.5

 כבלים ומחברים שונים : 7קבוצה  .7
 ווידאוו/או תמסורות אודיו כל צורך שהוא כגון: אופטי לאו כבלים מקצועיים נחושת  7.1

  IP ו/או דאטה ו/או 
 דאטה // אופטיקה  IPאודיו / ווידאו /  סיגנליםלמחברים שונים  7.2
 ם שונים יאביזרי תקשורת פאסיבי 7.3

 כפי המוצרים של בפועל ההזמנהמובהר כי מדובר במכרז מסגרת בו ייבחרו מספר זוכים שיכללו במאגר. 

 .התיחור הליך השלמת לאחר רק תעשה, פעם בכל שיתבקש
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 2 נספח
 

 סודיות לשמירת התחייבות
 

והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי לבין  הואיל
 -Know(, או ידע Information............................ )המציע( יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע )

How)ט, סוד מסחרי/עסקי או ( כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטו
ידיעות מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה 
למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, באמצעי אחסון אלקטרוני או 

ין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר וב
 "(;המידע" נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן:

 
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם  והואיל

המוסמך מראש ובכתב  מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג התאגיד
 ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118עלול לגרום לתאגיד או לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

 
 נוכח האמור, אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן: 

 
 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1
 של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת  .2
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור  .3

לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא 
 ופן שהם, את המידע. לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או א

ידי המציע או לאחר מכן -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, 

א להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן ל
 כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב התחייבות זה  .5
 נוהלית או אחרת. ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית,

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה  .6
 זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או  .7
ישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין לצד של

 אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 
להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך  .8

תי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבל
חומר שהכנתי עבור התאגיד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של 

 המידע. 
בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאגיד זכות תביעה נפרדת  .9

 דיות שלעיל. ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסו
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים  .10

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז
יבות מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחי .11

  זה.
-מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לתאגיד על .12

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. 
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 

 שם מלא:__________________ ת"ז:______________ חתימה:________________
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 3נספח 
 

 מסמכי המכרז כולל הצעת הספק

 
 [ההסכם חתימת במועד פויצור]
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