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 2018בר נובמ 22

 "ד כסלו תשע"טי

 

 

 למתן שירותי ארגון ומכירה של כרטיסים במסגרת אירועי 24/2018מכרז פומבי 
 2019אירוויזיון 

 

 1הודעת הבהרה מס' 

 
תשובות  כנספח א'(, מצורפות להודעה זו "המכרז"במכרז שבנדון ) 14.1בהתאם להוראות סעיף  .1

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

 הבהרה זו תהיה הפרשנות בהתאם למסמכי המכרז.

 

בשעה  26.11.2018ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום  .2

 בצהריים. 15:00

  

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,  .3

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

 מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 
ום על הודעת הבהרה זו באמצעות מורשה במכרז, על המציע לחת 2.1.20בהתאם להוראת סעיף  .4

 חתימה מטעמו ולצרפה להצעתו. 

 
 

 
 

 בברכה,

 תאגיד השידור הישראלי –כאן 

 
 
 
 

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

 
_________________ 

 חתימת המציע                       
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 מענה לשאלות הבהרה –נספח א' 
 

אזכור במסמכי  מס"ד
 המכרז

 התשובה השאלה

האם צריך להקים קרוסלות   1
פיזיות באירוע? לא נהוג באירוע 
מסוג זה או במתקן הספציפי 

 בסורקיםבד"כ משתמשים . הנ"ל
 .ניידים/נייחים

 

 
הקמת קרוסלות פיזיות אינן חלק 
מתכולת השירותים שהספק נדרש 

 לתת במסגרת המכרז. 
 
 

ברצוננו להגיש הצעה משותפת   2
בשם שתי חברות. כיצד עלינו 
להגיש את ההצעה המשותפת? 
האם לכלול מסמכים ופירוט עבור 
שתי החברות במשותף? נודה 

 להנחיה מסודרת בנושא
 

 
 הצעה משותפת לא ניתן להגיש

  .במכרז

מי מספק את תשתית האינטרנט   3
 באירוע ?

 

תשתית האינטרנט )קווית 
ואלחוטית( תסופק על ידי הפקת 

 . האירוויזיון
באחריות המציע לספק, במידת 
הצורך, אינטרנט סלולרי 
)באמצעות כרטיסי סים( עבור 

 הסורקים הניידים.
 

האם ניתן להגביל שימוש   4
לרוכשי כרטיסים מחו״ל  PayPalב

 בלבד?
 

 
 Paypalלא ניתן להגביל שימוש ב

  לרוכשי כרטיסים מחו"ל בלבד.
 

 4.1.3סעיף  5
 להזמנה

להציע הצעות 
 וסעיף
 להסכם 2.3.1

 ההתקשרות

המזמין מתבקש להחריג מבין סל 
השירותים המצוין בסעיפים לעיל, 

לאספקה, הצבה,  את הדרישה
תפעול ותחזוקה של "קרוסלות", 
 בהיותה בלתי סבירה ובלתי

מתאימה לאופיים של האירועים 
 .מושא המכרז

ככלל, "קרוסלות" משמשות 
לוויסות קהל באירועי ספורט, ולא 

והקמתן במקום  ,באירועי בידור
האירוע מחייבת התקנה פיזית, 
לרבות סלילת תקשורת, באופן 

מייקר בצורה משמעותית את  אשר
עלויות השירותים, ולפי בדיקות 

כלל אינו  – אותן ביצע המציע
 .אפשרי לביצוע במרכז הירידים

כמו כן, מניסיונו של המציע במתן 
שירותים הדומים לשירותים 

באירועים דומים  רזמושא המכ

 
 

 לעיל.  1מס' שאלה תשובה ל ורא
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שהתקיימו בחו"ל, לא נדרשה 
 הקמת והצבת קרוסלות באתרים

 .בהם נערכו המופעים כאמור
יודגש, כי ממילא יתר הפתרונות 
המנויים בסעיפים לעיל נותנים 

המזמין, וקשת  מענה מספק לצרכי
 .פתרונות רחבה

 8.3סעיף  6
 להזמנה להציע
הצעות וסעיף 

4.2 
להסכם 

 ההתקשרות

נבקש מהמזמין לשנות את נוסח 
הסעיפים, כך שיקבע בהם כי 

ההתקשרות או  קיצור תקופת
תקופת ההארכה, הפסקת 
ההתקשרות עם נותן השירותים 

הפסקתה בתנאים על ידי  או
המזמין, מטעמים של נוחיות 

השירותים  המזמין ומבלי שנותן
נותן הפר את ההסכם, תזכה את 

השירותים בפיצויי ציפייה 
בהשבת ההשקעות  ,ולחילופין

שביצע. זאת, בהתאם לנהוג 
בהסכמי התקשרות במסגרתם 

נותן השירותים להקים  נדרש
מערכות או לבצע השקעות הוניות 
 מתוך ציפייה שיושבו לנותן

השירותים לעת ההפעלה של 
 .המערכות

לחלופין, מתבקש המזמין לקבוע 
קשרות או שקיצור תקופת ההת

הפסקת  ,תקופת ההארכה
ההתקשרות או הפסקתה בתנאים, 
בהתאם לפרוצדורה ולתנאים 

בסעיפים האמורים,  הקבועים
תתבצע רק במקרה של הפרה 

 יסודית מטעמו של נותן
 .השירותים

 
 

 אין שינוי בהוראות המכרז.

 9.4סעיף  7
 להזמנה להציע

 הצעות

המזמין מתבקש להבהיר כי 
במכירת כרטיסים "ניסיון 

ניסיון  לרוכשים מחו"ל", משמעו
במכירת כרטיסים לרוכשים 
שאינם מהמדינה בה התקיים 

 .האירוע
 

כמו כן, המזמין מתבקש לקבוע כי 
הניסיון הנדרש מהמציע, לצורך 

הסף של "ניסיון  עמידה בתנאי
המציע במכירה לרוכשים מחו"ל", 

 10-הינו מכירת כרטיסים כאמור ב
אירועים לפחות כבשאר  (עשרה)

 סעיפי תנאי הוכחת הסף

הבקשה נדחית. נדרש קיומו של 
ניסיון במכירת כרטיסים לרוכשים 
מחו"ל )כלומר, רוכשים הנמצאים 
מחוץ לישראל(, ללא קשר למקום 

 בו התקיים האירוע.
 
 

הקביעה המבוקשת ביחס לגבי 
אין שינוי מספר האירועים: ל

 .בהוראות המכרז
 

 9.6סעיף  8
 להזמנה להציע

המזמין מתבקש להבהיר כי לצורך 
עמידת המציע בתנאי הסף שעניינו 

הבקשה נדחית. מדובר בהיקף 
₪  25,000,000של  מצטברכספי 
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הכנסות", עליו להראות כי  "היקף הצעות
השנים האחרונות  (חמש) 5במהלך 

להגשת  שקדמו למועד האחרון
מדי שנה הצעות, מכר המציע 

 -כרטיסים בהיקף שלא יפחת מ
 .ש"ח 25,000,000

 5במהלך ממכירת כרטיסים 
שקדמו למועד  השנים האחרונות

 .האחרון להגשת הצעות
 

 22.2.1.1סעיף  9
 להזמנה

 להציע הצעות

נבקש מהמזמין להבהיר לפי איזה 
סעיף בהזמנה להציע הצעות 

לקריטריונים לניקוד,  המתייחס
האיכות, שכן נראה יינתן ניקוד 

 .שנפלה בסעיף טעות סופר
 

כמו כן, המזמין מתבקש להבהיר 
האם יזומנו לראיון אישי רק 

אשר קיבלו  המציעים (3)שלושת 
את ניקוד האיכות הגבוה ביותר 
מבין המציעים שעברו את ציון 

 25העומד על )המינימאלי  הסף
 .)נקודות

ההפניה בסעיף מתייחסת 
כות לקריטריונים לבחינת אי

 23ההצעה כמפורט בסעיף 
  להזמנה.

 
 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
להזמנה, מובהר כי  22.2.1.1

כל המציעים אשר לראיון יזומנו 
נקודות  25ו ציון מינימלי של לבקי

 . בשלב בדיקת האיכות
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 23סעיף 
להזמנה להציע 

 הצעות

ברובריקה נבקש כי יתוקן האמור 
בטבלה שמפרטת על אמת המידה 

מכירה", כך שהציון  של "שיעורי
נקודות  5המקסימאלי יעמוד על 

 , בהתאם לאמור(4במקום )
ברובריקה שכותרתה "ניקוד 

 1מרבי" אחרת חסרה לכאורה 
 .(נקודה

 

הבקשה מתקבלת. מובהר כי 
הניקוד המקסימאלי לאמת 

 5המידה "שיעורי מכירה" הינו 
 נקודות.

 
 

בנוסף, הוועדה המזמין מתבקשת 
אינו להבהיר כי המציע ולקבוע 

במסגרת אמת המידה  לציין רשאי
של "שיעורי מכירה" את אותם 

לצורך  אירועים המוניים שהציג
הוכחת עמידתו באמת המידה של 
"ניסיון בארגון ומכירת כרטיסים 

 ."רבי משתתפים באירועים
כמו כן, המזמין והוועדה 
מתבקשת לקבוע להבהיר כי 

במסגרת  לציין אינו רשאיהמציע 
אמת המידה של "ניסיון במכירת 
כרטיסים לרוכשים מחו"ל" את 

ההמוניים אותם הציג  האירועים
לצורך הוכחת עמידתו באמות 

-המידה של "שיעורי מכירה" ו
ניסיון בארגון ומכירת כרטיסים "

 ."יםבאירועים רבי משתתפ
 

הבקשה נדחית. אין מניעה לייחס 
אירוע אחד למספר סעיפים 
במסגרת טבלת אמות המידה, 
ובלבד שהאירוע עונה על הדרישות 

 בסעיף הרלוונטי.
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נוסף על האמור לעיל, מתבקשת  
וועדה להבהיר כמה ההמזמין 

המציע  מתוך ההמלצות שיציג
להזמנה  19.2.5במסגרת סעיף 

יבואו לידי ביטוי להציע הצעות, 
האיכות שכותרתו  בציון רכיב

האם כולן  –"התרשמות כללית" 
 )3 )או שמא , והאם רק שלוש 

ההמלצות הטובות מבניהן, וכל 
זאת בהתבסס על ההנחה שהמציע 

ממינימום  יציג יותר המלצות
 19.2.5ההמלצות הנדרש בסעיף 

 .)המלצות 3 -היינו, יותר מ)לעיל 

המלצות מספר המציע רשאי לצרף 
לפי ראות עיניו, ואלה תיבדקנה 

ידי המזמין בהתאם -על
  .מהן להתרשמותו הכללית

 
 
 
 
 
 
 
 

 3.14סעיף  11
 'לנספח ב
 להזמנה

נבקש מהמזמין לשנות את נוסח 
הסעיף, כך שמציע שלא נתקבלה 

כ"כשיר שני",  הצעתו ולא הוכרז
יראה המזמין את הצעתו כהצעה 

 זה לא יחול 3.14שנדחתה, וסעיף 
 .לגביה

 אין שינוי בהוראות המכרז.
  

 2.2.1סעיף  12
 להסכם

 ההתקשרות

המזמין מתבקש להבהיר כי 
"נפילת האתר", כהגדרתה בסעיף 

בתוכה  זה, אינה כוללת 2.2.1
מצבים של קריסה או פגיעה 
בתפקוד של אתר המכירה 

כתוצאה מכוח  המקוונת הנגרמים
ו/או כתוצאה מפעולת סייבר עליון 

 שאיננה מכוונת כנגד אירועי
האירוויזיון או אתר המכירה 
הספציפי ו/או כתוצאה מתקלה 

האינטרנט שאיננה  כללית ברשת
נובעת ממעשיו או מחדליו של נותן 

 .השירותים

אך ורק ישא באחריות יהמציע לא 
לפי בגין אירוע שלגביו ייקבע, 

, בלעדי של המזמיןה ושיקול דעת
מתקלה  כי "נפילת האתר" נגרמה 

כללית ברשת האינטרנט ו/או 
תקלה שאינה קשורה בטיב 

של  מערכות ההגנה של האתר
 . המציע
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 2.2.3סעיף 
 להסכם

 ההתקשרות

המזמין מתבקש לקבוע סכומים 
משמעותי של מופחתים באופן 
בגין תקלות  ,פיצויים מוסכמים

ו/או מתקפות על האתר המקוון 
 -ו 2.2.2.1הנופלות בגדרי סעיפים 

להלן ) הסכם ההתקשרות 2.2.2.2 
, וזאת (הפיצויים המוסכמים –

התוחלת הכלכלית של  בשל העדר
תמחור הסיכון בו נושא נותן 

של  השירותים נוכח סכומם הגבוה
עומת הפיצויים המוסכמים, ל

 .גודלה והיקפה של ההתקשרות

 הבקשה נדחית.
 

בנוסף, המזמין מתבקש לקבוע כי 
חובתו של נותן השירותים לשלם 

מוסכמים מוגבלת  למזמין פיצויים
למקרים בהם התקלה ו/או 
המתקפה איננה כתוצאה מכוח 

לעיל.  12תשובה לשאלה מס' ראו 
מעבר לכך, אין שינוי בהוראות 

 המכרז.
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ו/או כתוצאה מפעולת סייבר  עליון
שאיננה מכוונת כנגד אירועי 

המכירה  האירוויזיון או אתר
הספציפי ו/או כתוצאה מתקלה 
כללית ברשת האינטרנט שאיננה 

ממעשיו או מחדליו של נותן  נובעת
 .השירותים

לחילופין ו/או בנוסף לאמור לעיל, 
 (א)מתבקש המזמין להבהיר כי 

יידרש לשלם פיצוי  נותן השירותים
מוסכם רק בגין תקלה ו/או 

 2.2.2.1מתקפה המתוארת בסעיף 
להסכם ההתקשרות אשר לא 
תוקנה בתוך פרק זמן של שעה, 

ביום חול  ככל שהתקלה מתרחשת
ובמהלך יום העסקים הרגיל, 
ובתוך פרק זמן של שעתיים בסוף 

בימי חג ומועדים, ובשעות  ,השבוע
להבהיר כי בכל  (ב) -ו ;חריגות

השירותים  מקרה לא יידרש נותן
לשאת בכפל תשלום פיצויים 

פיצוי מוסכם בגין  –מוסכמים 
מתקפות הנופלות  תקלות ו/או

להסכם,  2.2.2.1בגדרי סעיף 
 "ופיצוי מוסכם לכל "שעת חריגה

בגין  –בתיקון תקלה ו/או מתקפה 
אותה התקלה, כך שהפיצוי 

חריגה" יגבה  המוסכם בגין "שעת
אך ורק ביחס לתקלות הנופלות 

 להסכם 2.2.2.2לגדרי סעיף 
 .ההתקשרות

כמו כן, המזמין מתבקש להבהיר 
מהו המועד אשר ממנו ואילך 

חריגה" בתיקון  מחושבת "שעת
התקלה/המתקפה המשבשת את 

 ,פעילות אתר המכירה המקוונת
בגינה יידרש נותן השירותים 

 .לשלם פיצוי מוסכם

תיספר החל מחלוף "שעת חריגה" 
הדקות המוקצבות להשבת  15

האתר לפעילות מלאה כאמור 
 בהסכם.

 
 

 3.10סעיף  14
 להסכם

 ההתקשרות

המזמין מתבקש לשנות את נוסח 
הסעיף, כך שנותן השירותים לא 

בהוצאות עבור  יידרש לשאת
ההיתרים, האישורים והרישיונות 

 ככל שהמציע יידרש לבצען)לצד ג 
ולצורך כך ידרשו תשלומים 

 .)כאמור

 אין שינוי בהוראות המכרז.

 5.2.1סעיפים  15
 5.3 -ו

להסכם 
 ההתקשרות

קיימת בעייתיות בגביית מחיר 
הכרטיסים ישירות לחשבון 

הכרטיס  המזמין, במקרים בהם
נותן השירותים  נרכש בחנויות

ובעמדות מכירה פיזיות אחרות. 

 הבקשה נדחית. 
 לאלמניעת ספק מובהר, כי 

 שלא כרטיסים מכירת תתאפשר
והמציע לא  המקוון האתר דרך

יהיה רשאי, בשום מקרה, למכור 
כרטיסים שלא דרך האתר המקוון. 
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מתבקש המזמין להבהיר , לפיכך
כי במצבים בהם רכישת 
 הכרטיסים מתבצעת שלא

באמצעות האתר המקוון, אלא 
בחנויות נותן השירותים ובעמדות 

אחרות, ייגבו  מכירה פיזיות
הכספים על ידי נותן השירותים 

 -ויועברו למזמין עד לא מאוחר מה
 .דש העוקב בו נמכרולחו 20

 המכיר תתאפשר לא בכלל כך,
 נותן בחנויות הכרטיסים של פיזית

 מכירה עמדת בכל אוו/ השירות
 .אחרת פיזית

 

 12.1סעיף  16
 להסכם

 ההתקשרות

המזמין מתבקש להבהיר כי קניין 
המזמין במסמכים, כהגדרתם 

ההתקשרות,  להסכם 12.1בסעיף 
לא כולל בתוכו את הקניין הרוחני 
ושיטות העבודה של נותן 

העומדים בבסיס  ,השירותים
 .המסמכים

 המכרז.הוראות אין שינוי ב
 

 12.3סעיף  17
 להסכם

 ההתקשרות

המזמין מתבקש לקבוע, כי הינו 
רשאי לנהוג במסמכים מנהל 

כל דין,  בעלים, בכפוף להוראות
לחוק  30לרבות הוראות סעיף 

, (בזק ושידורים)התקשורת 
חוק  –להלן ( 1982 -התשמ"ב

 .)הספאם
לחילופין ו/או בנוסף, מתבקש 
המזמין לקבוע כי ככל שתופנה 

טענה כי הפר  השירותיםכנגד נותן 
את הקבוע בחוק הספאם ו/או 
טענה כי נעשה שימוש לרעה או 

בניגוד לכל דין במידע  שימוש
ובמסמכים שהעביר נותן 
השירותים למזמין, בגין פעולות 

ביצע המזמין או מי מטעמו  אותן
 12.3בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

שאותן לא  ,להסכם ההתקשרות
מנוע יכול היה נותן השירותים ל

 ו/או שנותן השירותים פעל על מנת
לצמצם את הסיכונים הנובעים 
מהן, יופנו טענות אלה כנגד 

יהא  המזמין, ונותן השירותים
פטור מאחריות למעשי המזמין 
כאמור לעיל, ותוצאותיהם, וזאת 

 אלא אם היה
 .לנותן השירותים

 המכרז.הוראות אין שינוי ב

 הסכם 18
ההתקשרות 

, 5.2.1 סעיף
 טופס ההצעה

 5סעיף 

המזמין מתבקש להבהיר כי נותן 
השירותים רשאי לגבות, בנוסף 

מהמזמין  לעמלה לה יהא זכאי
עבור שירותיו, עמלה הנגבית 
ישירות מהלקוח עבור ביצוע 

ידו, וכן -מקוונת על פעולת רכישה

נותן השירותים לא הבקשה נדחית. 
 הכרטיסים רשאי לגבות מרוכשי

 כל עמלה שהיא. 
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ככל שהלקוח )עמלת משלוח 
 מבקש כי הכרטיסים יישלחו אליו

, (נישלא באמצעות דואר אלקטרו
בשיעורים הנהוגים והמקובלים 

 .בשוק
 נספח א להסכם 19

ההתקשרות, 
 "נוסח

 "ערבות ביצוע

לאור הנחיית בנק הפועלים אני 
מבקשים להוסיף את הסעיף הבא: 

ניתנת להעברה או  "ערבות זו אינה
 ."להסבה

מקובל. מצורף נוסח מעודכן של 
 .נוסח ערבות הביצוע
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 נוסח ערבות הביצוע -" אנספח "
 

 נוסח ערבות הביצוע
 

  לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי 

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 ערבות בנקאית מספר ________הנדון: 

 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם, "המבקש" - להלן) ____________________פי בקשת -על .1
בערבות מוחלטת, בלתי הדירה, בלתי מותנית ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום, עד לסכום 

"(, בתוספת הפרשי סכום הקרן" -שקלים חדשים )להלן  (שבעים וחמישה אלף) 75,000של 
וב המפורט שלהלן )סכום הקרן, בתוספת הפרשי )כהגדרתו להלן(, על פי החיש למדדהצמדה 
מאת המבקש, בקשר (, שתדרשו "סכום הערבות -)כהגדרתו להלן(, יכונה להלן  למדדהצמדה 

 2019תחרות אירוויזיון ארגון ומכירת כרטיסים ללמתן שירותי  ההסכם שנחתם עימועם 
   (.24/2018)במסגרת מכרז מס' 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

דד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(, המתפרסם על ידי הלשכה ממשמעו  - "המדד" 2.1
המרכזית לסטטיסטיקה, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש בחודשו. בהעדר מדד כאמור, כל 

 מדד רשמי אחר אשר יבוא במקומו. 

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.  - "המדד החדש" 2.2

בחודש  15פורסם ביום אשר ) _________המדד הידוע ביום  - "המדד הבסיסי" 2.3
 (. 2018שנת  _________, בגין חודש 2018שנת  _________

 המדד הבסיסי,מ גבוהיתברר, כי המדד החדש  ועד ביצוע תשלום כלשהו על פי ערבות זאם במו .3
למדד הבסיסי בסכום כפלת ההפרש בין המדד החדש יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למ

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי  , ומחולק במדד הבסיסי.והנדרש לתשלום על פי ערבות ז
 ערבות זו, יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי אנו נשלם לכם את סכום הקרן.

)שבעה(  7אנו נשלם לכם כל סכום, או סכומים, שיידרש/ו על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך  .4
ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שיהא עליכם להציג לנו כל מסמך ו/או ראיה 
כלשהם נוספים על דרישתכם האמורה ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם או להוכיחה באופן 
כלשהו, ומבלי שיהא עליכם לדרוש את הסכום או הסכומים האמורים, מראש או בדיעבד, מאת 

 לפתוח בהליך כלשהו נגד המבקש.המבקש, או 

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידיכם מתוך סכום  .5
הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידיכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זו לא יעלו 

ר ערבות זו על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישא
 במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 

ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה  ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .1
 ומבוטלת.

 .ניתנת להעברה או להסבה ערבות זו אינה ..27

 בכבוד רב,         

____________ 
 [שם הבנק הערב]

 


