מכרז פומבי מס' 1/2022
לאספקת שירותי הפקה
בעבור תאגיד השידור הישראלי
למכרז זה מצורפים המסמכים הבאים:
מסמך א' – הזמנה להציע הצעות
מסמך ב' – מפרט טכני
מסמך ג'  -חוברת ההצעה
מסמך ד' – הסכם עם הזוכה במכרז

למסמך זה מצורפים ש לשה נספחים

ינואר 2022

מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות
.1

.2

מבוא
1.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן " :התאגיד ") ,פונה בזאת לעומדים בתנאי
הסף להגיש הצעתם בעבור אספקת שירותי סיוע וליווי (הפקה) אל מול
הפקות חוץ הכל כמפורט במסמך ב' – המפרט הטכני.

1.2

"השירותים" יהיו כהגדרתם במסמך ב' – המפרט הטכני.

תנאים כלליים
2.1

ההתקשרות הנה ב ין מזמין לבין קבלן שירותים עצמאי ואינו מהווה חוזה
עבודה  -דהיינו בין התאגיד לבין הספק שיזכה לא יתקיימו יחסי עובד -
מעסיק ,יחסי הרשאה ,יחסי סוכנות או יחסי שותפות ,לכל צורך שהוא .

2.2

התמורה היחידה הסופית והמוחלטת אשר תשולם לזוכה תהיה בסכום
סופי של  ₪ 18,000בתוספת מע"מ ,ברוטו לחודש קלנדרי ,בעבור עמידה
בתפוקות שידרוש התאגיד וביצוע השירותים לשביעות רצונו המלאה של
התאגיד .תנאי ההתקשרות מפורטים ב מסמך ד'  -ההסכם.

2.3

ה זוכה במכרז יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים
אחרים או קבלני משנה ,אלא אם נאמר אחרת בהסכם ו/או באם המציע
הזוכה קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד מראש .מובהר כי התאגיד יהא
רשאי לסרב לתן היתר להחלפת הספק מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה
והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
תקופת ההתקשרות :

2.4

תקופת ההתקשרות הראשונה עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי
החתימה של התאגיד על החוזה המצורף ,ותהיה למשך  12חדשים ממועד
תחילת ההתקשרות (להלן " :תקופת ההתקשרות הראשונה ").

2.5

תקופת ניסיון  :ארבעת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות
הראשונה  ,יהוו תקופת ניסיון  .במהלך תקופת הניסיון התאגיד יהא רשאי
ל בח ו ן את מידת שביעות רצונו מטיב השירותים ,מזמינות הספק ,מאיכות
השירותים ,מ יכולתו לבצע את השירותים  ,מעמידתו בתנאי מפרט הטכני
וכיוצא באלה .בתום תקופת הניסיון יהא התאגיד רשאי ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,להחל יט על ביטול ההתקשרות עם הספק או על המשך ההתקשרות
עד לתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן " :תקופת הניסיון ") .

2.6

לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה  -ה אופציה לפי שקול דעתו
הבלעדי ,להאריך מעת לעת  ,את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה
ו/או בתקופות נוספות של עד ( 12שנים ע שר) חודשים נוספים ,וזאת מתום
תקופת ההתקשרות הראשונה וזאת באותם התנאים של תקופת
ההתקשרות הראשונה (להלן " :תקופות ההארכה" ) .מובהר כי סך כל

ת קופת ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה
לא תעלה על ( 24עשרים וארבעה) חודשים .
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2.7

מבלי לגרוע מהאמור ,התאגיד יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל
סיבה שהיא ,לבטל את ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי ההסכם,
כולה או חלקה ,לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת
ההתקשרות הראשונה או במהלך איזו מתקופות ההארכה ,וזאת בהודעה
מוקדמת ובכתב של  30ימים מראש  ,וזאת בנוסף על זכותו של התאגיד
לבטל את ההסכם בהתאם לשאר התנאים המפורטים בהסכם ו/או לפי כל
דין .

2.8

הספק הזוכה יהא רשאי לסיים את ההתקשרות עם התאגיד בהודעה מראש
ובכתב של  14ימים או בתקופה קצרה יותר ככל שיסכים התאגיד .

לוח זמנים למכרז
3.1

להלן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 9.1.2022בשעה  12:00בצהריים לכתובת
מיילayelete@kan.org.il :

מועד אחרון להגשת הצעות

3.2

.4

 16.1.2022בשעה  12:00בצהריים לתיבת
המיילmi chrazim@kan.org.il :

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים
המנויים לעיל ,באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של
התאגיד .

הליך הבהרות
4.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר
אלקטרוני:

 ayelete@kan.org.ilלידי הגב' איילת אלינסון ,רכזת ועדת

המכרזים ,עד למועד הקבוע בסעיף  3.1לעיל .מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון.
4.2
.5

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את
השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן וזאת במסמך וורד.

תנאי סף
רשאי להגיש הצעות למכרז זה ,מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,עומד
בעצמו בכל אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:

5.1

המציע בעל ניסיון של לפחות  7שנים ,במהלך  10השנים האחרונות שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,ב ביצוע עבודת הפקה טלוויזיונית
בשניים מתוך התחומים הבאים:
5.1.1

דרמה (מתוסרט)

5.1.2

דוקומנטרי

5.1.3

תרבות ובידור

5.1.4

ספורט או שידורים חיים כגון :הופעות ,טקסים

5.1.5

תוכניות ילדים .

לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע להשלים את טופס מספר  2ולצרף
קורות חיים.
5.2

המציע בעל ניסיון של לפחות  7שנים בבניית תקציב להפקה ובעבודה עם
תקציבים .
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע להשלים את טופס מספר .2

5.3

המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות בע ריכת חוזים ו/או בהוצאה לפועל
של חוזים ו/או במעקב אחר קיום חוזים וזאת מטעם או מול אחד מהבאים :
5.3.1

חברות הפקה או

5.3.2

גופי שידור .

מובהר כי המועד בו תיבדק התקיימות תנאי הסף  5.1עד  5.3לעיל ,יהיה המועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז (או קודם לכן במקרים שנדרשת הוכחה לתקופה
קודמ ת).
.6

מסמכים שיש לצרף להצעה
יש לצרף את כל המסמכים הבאים:
מסמך ג'  -חוברת ההצעה חתום כדין על ידי המציע .למסמך ג' – חוברת ההצעה
יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים ,המידע כשהם תקפים ,נכונים ומאומתים
למועד הגשת ההצעה .
מסמך ד' – הסכם חתום בראשי תיבות על כל אחד מהעמודים וחתימה סופית
בסוף.

.7

הגשת ההצעה
7.1

מציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכרז יגיש את הצעתו ,כמפורט
להלן ,לתיבת דואר אלקטרוני ייעודית וזאת במועד הקבוע בסעיף  3.1לעיל.

7.2

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הצהרה ואישור כי הוא עיין וקרא את כלל
מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו ,הבינו את הפירוט וכלל התנאים הכלולים
בהם ,נתן את הסכמתו לכל תנאי המכרז ,כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה

או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא תהיינה לו
טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו ,או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור
למכרז ולתנאיו .האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף על הצהרות המציע כאמור
בטפסי ההצעה.
.8
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בדיקת ההצעות – כללי
8.1

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון ,בכל עת ,ובכלל זה בכל שלב של בחינת הצעות
ובחינת העמידה בתנאי הסף ,את כל המרכיבים והנתונים שבמסמכי המכרז על
נספחיו ,את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי המציע ,כל מידע רלוונטי
שיהיה בידי התאגיד לגבי המציע מכל מקור שהוא ,וכן את ממצאי בדיקותיו של
התאגיד – עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים ביחס למציע ולהצעה.

8.2

התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמציע הבהרות ו/או פרטים נוספים בהתאם
לשיקול דעתו ולשביעות רצונו ,בכל נושא אשר לדעת התאגיד דרוש לו
לצורך קבלת החלטה .

8.3

מובהר ,כי במקרה ותמצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי ההצעה
לבין המידע אחר שבידי התאגיד מכל מקור שהוא ,התאגיד יהא רשאי לפסול את
ההצעה ו/או שלא לתן ניקוד איכות ו/או להפחית מניקוד האיכות והכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד.

בדיקת ההצעות  -אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
א.

שלב א'  -בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף :
בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.
כמו כן ,ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.
יובהר ,כי אי צירוף המסמכים כנדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול
דעתו של התאגיד ,וכי התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבקש השלמת
מסמכים או לפנות בהבהרה .אך ו רק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור,
יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות .
כאמור לעיל ,עמידת המציע בתנאי סף כלשהוא אפשר ותבחן בכל עת ,ובכל
שלב שהוא ובכלל זה שלב ב'  -ניקוד איכות ההצעה.

ב  .שלב ב'  -ניקוד איכות ההצעה –  100%מהניקוד הכולל:
)1

לצורך ניקוד האיכות של ההצעות תהא רשאית וועדת המכרזים של
התאגיד למנות צוות בדיקה (להלן " :צוות הבדיקה ").

)2

הניקוד יינתן בין היתר על בסיס הפרטים שימסור המציע בטופסי
ההצעה שעל המציע למלא וכן על כל פרט או מידע אחר שיהא בידי
התאגיד מכל מקור שהוא ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

אמות
המיד ה

אופן חישוב הניקוד

רכיב א':

הניקוד שיינתן בגין רכיב זה יהיה כדלקמן:

שנות ה ניסיון
של המציע

ניסיון כאמור בתנאי הסף  5.1ו –  5.2לעיל:

ניקוד
מקסי מום

5

של  8שנים לפחות –  3נקודות.
של  9שנים לפחות –  4נקודות.
של  10שנים לפחות –  5נקודות
מובהר כי בעל ניסיון של  10שנים לפחות ,לא יקבל ניקוד בעבור ניסיון
של  9שנים וגם בעבור  8שנים כי אם רק  5נקודות בעבור ניסיון של
 10שנים ,כך שהניקוד המקסימלי שניתן יהיה להשיג במדד זה הנו 5
נקודות בלבד.
עוד מובהר כי בעל ניסיון של פחות מ  8שנים לא יקבל כל ניק וד שהוא.

רכיב ב':

ניסיון המציע
במגוון סוגות

על המציע להשלים את חוברת ההצעה מסמך ג' ולפרט מהו ה ניסיון
שצבר המציע של שלוש שנים לפחות ,בהפקה של הסוגות הבאות :א.
דרמה (מתוסרט) ב .דוקומנטרי ג .תרבות ובידור ד .ספורט או שידורים
חיים כגון :הופעות ,טקסים ה .תוכניות ילדים :

10

בעבור ניסיון בשלוש סוגות מתוך הנ"ל –  6נקודות.
בעבור ניסיון של ארבע סוגות מתוך הנ"ל –  8נקודות.
בעבור ניסיון בכל חמשת הסוגות מתוך הנ"ל –  10נקודות
(מובהר כי בעל ניסיון של שלוש שנים ב חמש סוגות ,לא יקבל ניקוד גם
בעבור ניסיון ב ארבע סוגות וגם בעבור ניסיון בעבור שלוש סוגות ,כי
אם רק בעבור חמש הסוגות  ,כך שהניקוד המקסימלי שניתן יהיה
להשיג ברכיב זה יהיה  10נקודות).

רכיב ג:

על המציע להשלים את מסמך ג' חוברת ההצעה ולצרף אישור השכלה

תואר אקדמי

הניקוד יוענק בעבור תואר אקדמאי בכל תחום שהוא ממוסד המוכר
על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ע"י הגוף להערכת תארים
אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך

רכיב ד:

ניסיון של לפחות שנתיים במתן שירותי הפקה בגוף שידור

2

3

"גוף שידור" – גוף העוסק בשידור ו/או בהפצת תכנים לציבור
בישראל ,בטלוויזיה ו/או באינטרנט
רכיב ה ':
ראיון אישי

התאגיד יזמין את המציע לראיון

40

הריאיון יכול ויתקיים באמצעות היוועדות חזותית.
הניקוד ברכיב זה יורכב מהפרמטרים הבאים שלצידם הניקוד
המקסימלי שניתן יהיה לקבל בגין כל פרמטר.
התרשמות ממאפיינים אישיותיים או בינאישיים של המציע כגון:
מוטיבציה ,יכולת בינאישיות ,מסירות ,אחריות ,התאמה לתאגיד
וכיוצא באלה 0 :עד  20נקודות
התרשמות ממקצועיות של המציע ידיעותיו בנושאי השירותים
והפקות 0 :עד 20נקודות .

רכיב ו ':
משימה
מקצועית

רכיב ז ':
המלצות

המציע יעשה מבדק שיהיה בגדר משימה לבחינת יכולתו המקצועית
הכרוכה בבחינת יכולת ביצוע השירותים ,כגון בנושאי תקציבים ו/או
הסכמים ו/או פיקוח על הפקות וכיוצא באלה ,ויתן ניקוד בהתאם
לתוצאות המבדק ,באופן שהציון המקסימלי שניתן יהיה להשיג ברכיב
זה יהיה  35נקודות.
התאגיד יהא רשאי לפנות לכל גורם שהוא לקבלת המלצות אודות
המציע ובכלל זה גם לרשימת הממליצים שיכתוב המציע ב חוברת
ההצעה מסמך ג'.

35

5

הניקוד ברכיב זה יינתן על ידי צוות הבדיקה בהתאם להתרשמותו
מההמלצות שיינתנו אודות המציע בקשר למקצועיותו ,אישיותו,
יכולותיו ,אחריות ,מסירות וכיוצא באלה.
מובהר כי זהות הממליצים תישאר חסויה.

100%

סה"כ
ניקוד
איכות

)3

לכל מציע יחושב ניקוד איכות כולל וזאת ע ל ידי סכימת ניקוד האיכות
שקיבל בכל אחד מ רכיבי האיכות שבטבלה ,באופן שהניקוד המקסימלי
הכולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות יהיה  100נקודות.

)4

רק הצעה שתעמוד בציון האיכות המזערי של  75נקודות תוכל להיכלל
ברשימת המציעים הסופית שממנה ייבחר הזוכה.

)5

בחירת הזוכה:
ההצעה ש ת יבחר ה יא ההצעה שתקבל את ניקוד האיכות הכולל ה גבוה
ביותר  ,מבין רשימת המציעים הסופית ,אלא אם תמצא ועדת המכרזים
כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה.

.10

.11

. 12

. 13

. 14

הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו
10.1

ועדת המכרזים תבחר זוכה אחד.

10.2

התאגיד ייתן הודעה ליתר המציעים ,אשר ייבחרו ככשירים (שני שלישי וכן הלאה).
התאגיד יהא רשאי להתקשר עם הכשירים במכרז ,ככל שהזוכים יפסיקו את מתן
השירותים לתאגיד ,וזאת בכפוף להסכמתם של הכשירים לכך.

הצעות זהות
 11.1אם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון הצעה סופי זהה ,שהינו הציון הגבוה
ביותר ,רשאי התאגיד לבחור את ההצעה בעלת ציון המבדק הגבוה ב יותר
כהצעה הזוכה במכרז .במקרה שיהיה שוויון גם בציון ה מבדק האמורות,
יבחר התאגיד את ההצעה הזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בהתאם
לשיקולים שלפי דעתו יביאו למירב היתרונות לתאגיד.
תוקף ההצעה
הצעות המציע תהיינה תקפות ומחייבות את המציע למשך תשעים ( )90יום מהמועד
האחרון להגשת ההצעות .ההצעה תעמוד בתוקפה אף אם נבחר זוכה במכרז קודם
למועד זה.
הצעה מסויגת או מותנית
מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות
המכרז .התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון במסמכי המכרז
או בתנאיו ,אם ייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז (להלן :
" הסתייגות ").המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן
ההסתייגות שכלל ב הצעתו.
אי עמידת המציע בתנאי התאגיד
 14.1התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על  -ידי מציע ,אשר
סיפק בעבר שירותים לתאגיד ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות
כנדרש בתנאי המכרז ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב
השירותים שסיפק מצד גורמי התאגיד ו/או מצד גורם אחר .במקרה כזה,
תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול
שתמומש בכתב או בעל פה  ,הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים .
 14.2התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה אם לדעתו ,המציע מצוי במצב המעורר
חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם ,בכפוף למתן
הזדמנות למציע להתייחס לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו.

. 15

. 16

.17

דרישה למידע נוסף או להבהרות
 15.1ועדת המכרז ים רשאית לבקש מכל מציע ,בכל שלב של המכרז ,הבהרות
בכתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע
שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו באופן מהותי או להעניק לו יתרון
בלתי הוגן בעליל על פני מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד
מההצעה.
 15.2ועדת המכרזי ם רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר ,המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו
של המציע בתנאי המכרז ,לרבות בתנאי הסף ,וכן לבצע כל פעולה אחרת
הדרושה לבחינת ההצעה.
 15.3המציע מתחייב להמציא לתאגיד ,מיד עם דרישתו ,כל מידע ו/או אישור
ו  /או הבהרה כאמור לעיל.
 15.4מ בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו ,מתחייב המציע לעדכן את
התאגיד ,ללא דיחוי ,לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר
לתאגיד ,בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד
פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז ,וא ם נקבע,
כבעל ההצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.
חתימה על הסכם התקשרות
בתוך חמשה (  )5ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך ,מתחייב הזוכה
לחתום על הסכם ההתקשרות  -מסמך ד'  -זאת כתנאי לחתימת ההסכם על  -ידי
התאגיד  .למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על  -ידי התאגיד
לא יהא קיים הסכם בר  -תוקף בין הצדדים.
זכויות ועדת המכרזים
מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים ,המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז דנן ,ועדת
המכרזים תהא רשאית בנוסף:
17.1

לבטל את המכרז בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,ובהתאם
לדין וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם
ההתקשרות ,וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.

17.2

לקבל כל החלטה אשר תשרת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת
תכליתו של מכרז זה.

17.3

לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא .זאת בין היתר לנוכח
העובדה כי מדובר במכרז למתן שירותים הדורשים יחסי אמון בין הצדדים.

17.4

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר ,את ההצעה שקיבלה את הניקוד
הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

17.5

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן
הגשת ההצעה למכרז על ידו.

. 18

הוראות כלליות
 18.1ניגוד עניינים וסודיות  -בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה
בניגוד עניינים /בחשש לניגוד עניינים /מראית עין של חשש לניגוד עניינים.
הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות וכן
מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד .
 18.2סמכות שיפוט  -סמכות השיפוט הבלעדי ת ,המקומית והייחודית לדון
בתובענה שעילתה מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד.

מסמך ב' – מפרט טכני
.1

"השירותים" – כל שירות מהמפורט במסמך זה כפי שיוטל על הספק על ידי
מפיק הראשי של התאגיד ובכלל זה כל תיקון ,הוספה ,שינוי ביטול של
שירותים כפי שיורה התאגיד בכתב בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות.

.2

"המפיק הראשי של התאגיד" ו/או נציג התאגיד" – המפיק הראשי של
הטלוויזיה בתאגיד וכל מי שיוסמך על ידו.

.3

אחריות על תהל י כי אישור הפקות המבוצעות על ידי גורמים מחוץ לתאגיד
(להלן " :הפקות חוץ ")  ,ב ערוצי הטלוויזיה של התאגיד ,לרבות בדיקת והכנת
תקציבים והסכמים לאישור ,ניהול מערכת ניהול ההפקות וניהול מעקב
ההפצה וההכנסות ,הכנת חומרים לאישור וועדת המכרזים.

.4

לתאגיד נדרשים שירות י סיוע ופיקוח מול הפקות חוץ שכוללים בין היתר את
השירותים הבאים:

.5

.6

4.1

אחריות כוללת על תהליכי אישור ההפקות בוועדת המכרזים ועבודה מול
הפקות חוץ בערוצי הטלוויזיה של התאגיד בכל התחומים ( דרמה  ,דוקו
וכדומה)

4.2

תיאום מלא בין התאגיד לבין חברות ההפקה החיצוניות בכל ההיבטים.

4.3

מעקב ,פיקוח ובקרה אחר הפקות חוץ בכל האספקטים השונים ולאורך כל
שלבי ההפקה  ,כגו ן :תקציב ,זכויות ,עמידה בהסכמים ,לו"ז ,אישורי
ועדות ,וכן הלאה.

4.4

בדיקת והכנת תקציבים והסכמים לאישור בו ו עדת המכרזים וב ו ועדת
התוכן של התאגיד.

4.5

בקרה על מערכת ניהול ההפקות וניהול ומעקב אחר ההפצה והכנסות

ביצוע עבודות שוטפות הנדרשות בכל שלבי ההפקה
4.6
עבודה שוטפת מול המפיקות האחר א יות בחטיבת הטלוויזיה
4.7
ביצוע כל מטלה בנושאי הפקה ,כפי שתוטל על ידי ה מפיק הראשי  ,על מנת
4.8
להביא לאופטימיזציה בכל נושא הקשור בהפקות
מובהר כי השירותים יינתנו על ידי הספק הזוכה מכל מקום בו יורה ה מפיק
הראשי של התאגיד ,ובכלל זה ממתקני התאגיד (בעיקר בירושלים ובתל
אביב) ,ו אפשרות לאספקה חלקית של השירותים בדרך של עבודה מרחוק ככל
שהדבר יהא ניתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.
הספק הזוכה י י דרש להשתתף בפגישות כפי שיורה ה מפיק הראשי של התאגיד
בכל עת ,ובכלל זה פגישות יכולות לה י ערך בכל מקום בארץ.

מסמך ג'  -חוברת ההצעה

פרטים למילוי

נושא
שם המציע
שם פרטי
משפחה

מספר
הזהות

ו שם

תעודת

כתובת המציע :

רחוב:

_____________________________________

מספר_____________________________________ :
ישוב:

_____________________________________

מיקוד_____________________________________ :
מספר טלפון ניד
וטלפון קווי (ככל
שקיים)
כתובת דוא"ל

תצהיר המציע
אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמ ך
והמורשה לתת תצהיר זה בשם ה מציע  /ה תאגיד _______________________ מספר
תאגיד ___________________ (להלן" :המציע") לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק מצהיר/ה בזאת/ת בכתב
כ דלקמן :
א.

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

ב.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

להוכחת תנאי הסף 5.1
)1

האם המציע בעל ניסיון של לפחות  7שנים ,במהלך  10השנים האחרונות שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בביצוע עבודת הפקה טלוויזיונית בתחום
דרמה (מתוסרט) ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

מספר שנות הניסיון __________ מיום__________ ועד ליום____________
(יש לציין יום חודש ושנה)

)2

האם המציע בעל ניסיון של לפחות  7שנים ,במהלך  10השנים האחרונות שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בביצוע עבודת הפקה טלוויזיונית בתחום
דוקומנטרי ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

מספר שנות הניסיון __________ מיום__________ ועד ליום____________
(יש לציין יום חודש ושנה)

)3

האם המציע בעל ניסיון של לפחות  7שנים ,במהלך  10השנים האחרונות שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בביצוע עבודת הפקה טלוויזיונית בתחום
תרבות ובידור ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

מספר שנות הניסיון __________ מיום__________ ועד ליום____________
(יש לציין יום חודש ושנה)

)4

האם המציע בעל ניסיון של לפחות  7שנים ,במהלך  10השנים האחרונות שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בביצוע עבודת הפקה טלוויזיונית בתחום
ספורט או שידורים חיים כגון :הופעות ,טקסים ?


כן



לא

יש לס מן  Vבמשבצת המתאימה

מספר שנות הניסיון __________ מיום__________ ועד ליום____________
(יש לציין יום חודש ושנה)

)5

האם המציע בעל ניסיון של לפחות  7שנים ,במהלך  10השנים האחרונות שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בביצוע עבודת הפקה טלוויזיונית בתחום
תוכניות ילדים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

מספר שנות הניסיון __________ מיום__________ ועד ליום____________
(יש לציין יום חודש ושנה)

)6

על המציע להשלים את הטבלה הבאה

שם ההפקה
אשר מטעמו
המציע ביצע
שירותי
הפקה
טלוויזיונית

מועד
תחילת
ביצוע
שירותי
ההפקה
יום/חודש/שנה

מועד
סיום ביצוע
שירותי
ההפקרה
יום/חודש/שנה

שם ההפקות הטלוויזיונית
ותחום ההפקה דרמה
(מתוסרט)  ,ד וקומנטרי  ,תרבות
ובידו ר ,ספורט או ש ידורים חיים
כגון :הופעות ,טקסים  ,תוכניות
ילדים

פרטי איש קשר מטעם
ההפקה שם ,כתובת מייל,
מספר ניד

על המציע לצרף קורות חיים .

)7

להוכחת תנאי הסף 5.2
האם המציע בעל ניסיון של לפחות  7שנים בבניית תקציב להפקה ובעבודה עם
תקציבים ?

)8



כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

)9

מספר שנות הניסיון שצבר המציע כאמור בסעיף  8לעיל? _________
מיום__________ ועד ליום____________ (יש לציין יום חודש ושנה)

) 10

על המציע להשלים את הטבלה הבאה:
מועד

שם ה גוף בו
צבר המציע
ניסיון
בתקציבית

תחילת
עבודה עם
תקציבים
יום/חודש/שנה

מועד
סיום עבודה
עם תקציבים
יום/חודש/שנה

תאור העבודה עם תקציבים
בניית תקציב להפקה
ובעבודה עם תקציבים

פרטי איש קשר מטעם
ההפקה שם ,כתובת מייל,
מספר ניד

מועד
שם ה גוף בו
צבר המציע
ניסיון
בתקציבית

תחילת
עבודה עם
תקציבים
יום/חודש/שנה

מועד

תאור העבודה עם תקציבים

סיום עבודה
עם תקציבים
יום/חודש/שנה

בניית תקציב להפקה
ובעבודה עם תקציבים

פרטי איש קשר מטעם
ההפקה שם ,כתובת מייל,
מספר ניד

להוכחת תנאי הסף 5.3
) 11

האם המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעריכת חוזים וזאת מטעם או מול
חברות הפקה או גופי שידור?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

יש להשלים את שם הגוף מטעמו או מולו עבד המציע וכן מועדים:
______________________________________
) 12

האם המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות ב הוצאה לפועל של חוזים וזאת מטעם
או מול חברות הפקה או גופי שידור?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

יש להשלים את שם הגוף מטעמו או מולו עבד המציע וכן מועדים:
______________________________________
) 13

האם המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות ב מעקב של חוזים וזאת מטעם או מול
חברות הפקה או גופי שידור?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

יש להשלים את שם הגוף מטעמו או מולו עבד המציע וכן מועדים:
______________________________________

) 14

האם למציע תואר אקדמאי בכל תחום שהוא ממוסד המוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה או ע"י הגוף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 15

על המציע לצרף אישור השכלה .

) 16

האם למציע ניסיון של לפחות שנתיים במתן שירותי הפקה בגוף שידור ? " גוף
שידור" – גוף העוסק בשידור ו/או בהפצת תכנים לציבור בישראל ,בטלוויזיה ו/או
באינטרנט

) 17


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 18

יש לציין ,את שם גוף השידור ומועדי מתן השירותים לגוף השידור :מועד תחילה
ומועד סיום (יום/חודש/שנה) :

________________________________________________________________

) 19

על המציע לכתוב שמות של ממליצים ,שם מלא ,מספר ניד ,כתובת מייל והתפקיד:

___________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________

ה נני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

תארי ך _____________________________ :

_____________
תארי ך

מסמך ד' – הסכם
לאספקת שירותי הפקה
שנערך ונחתם בירושלים ביום  .............ב חודש ...........................שנת 2021
תאגיד השידור הישראלי

בין

רחוב כנפי נשרים  23ירושלים
(להלן – " התאגיד ")
מצד אחד ;
.................................................

לבין

מספר רישום ..............................
מרחוב ...................................................
(להלן – " הספק " ו/או " המציע הזוכה ")
מצד שני ;
והואיל

והואיל

והואיל

והתאגיד מעוניין בשירותי הפקה כפי שמפורט במסמך ב' – מפרט
טכני וביתר מסמכי מכרז  1/2022אשר פרסם התאגיד (להלן:
" השירותים " ו/או " שירותי ה הפקה " ו  " -המכרז" בהתאמה) ;
וה ספק השתתף ב מכרז והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהתאם
בישיבתה
התאגיד
של
המכרזים
ועדת
להחלטת
מיום________________ ;
והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי
הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן  ,ביחסי מזמין קבלן עצמאי;
לפיכך הוצהר  ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

.1

המבוא  ,כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם
הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
. 1.1
נספח א '  -התחייבויות לשמירה על סודיות;
נספח ב ' – מסמך ב' – מפרט טכני ;
נספח ג'  -התחייבות למניעת ניגוד עניינים;

. 1.2

. 1.3

. 1.4

.2

התאגיד יהא רשאי בכל עת ,להוסיף ,להפחית לבטל לשנות את
השירותים אותם ידרוש מה ספק  ,והתמורה תקבע מראש בהסכמה
בכתב בין הצדדים  .ככל שהתאגיד יעשה כן ,ייחשב הדבר משום
מימוש זכות ברירה לפי תקנה 3ג ל תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג -
.1993
על הספק הזוכה להתחייב למתן השירותים באופן מקצועי לשביעות
רצונו המלאה של התאגיד  .תנאי זה הנו יסודי עקרי ומהותי
להתקשרות מכוח המכרז דנן .
הספק מצהיר כי הוא מקיים את כל התנאים ובעל כל האישורים
הנדרשים ,ובכלל זה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
לרבות:
א  .אישור בתקוף על דבר היותו עוסק מורשה.
ב  .אישור בתוקף מפקיד מורשה כהגדרתו בחוק ,מרואה  -חשבון או
מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד שהמציע מנהל את פנקסי
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה
וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו  1975 -או שהוא פטור מלנהלם;
ג  .אישור בתוקף מפקיד מורשה כהגדרתו בחוק ,מרואה  -חשבון או
מיוע ץ מס ,או העתק ממנו המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד
השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן
מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975 -
סעיף זה הנו תנאי מתלה להתקשרות בין הצדדים.

הצהרות והתחייבויות ה ספק
ה ספק מתחייב ומצהיר כדלקמן :
ה ספק ייתן את השירותים המפורטים נספח ב' – מפרט טכני  ,ב עצמו.
2.1
ה ספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל
2.2
בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.
ה ספק ישתף פעולה עם התאגיד ב אופן מלא ומוחלט ב כל הקשור
2.3
למילוי התחייבויותיו על פי הוראות ה מכרז והסכם זה ויעמוד לרשות
התאגיד בכל עת ,באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה  ,וזאת בהתאם
לצרכי התאגיד  ,ככל שיידרש  ,להספקת השירותים במלואם ולעמוד
בתפוקות שיידרשו ממנו מדי חודש .
הוא בעל היכולת והאמצעים הדרושים ,לרבות האמצעים הכספיים
2.4
ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן בעל הידע המקצועי ,הניסיון
והמומחיות והכישורים ה נדרשים לשם אספקת השירותים  ,באופן
מקצועי ולשביעות רצונו המלאה של התאגיד.
הוא מחזיק ב כל ה מסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות
2.5
כל ד ין ,לרבות רישיונות ,היתרים ,תעודות ,ביטוחים ,הסמכות
והכשרות הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי

2.6

2.7

הסכם זה .ה ספק מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל
במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים לתאגיד בכל עת
שי י דרש.
ה ספק מתחייב להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף
הצהרותיו ,לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו
ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו .ה ספק יודיע
לתאגיד בע"פ ובכתב ,לכל המאוחר בתוך  48שעות ,על כל שינוי
במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרו תו
להעניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי
לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההליך והסכם זה ,כולן או
מקצתן ,מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע
על מתן השירותים המבוקשים.
מובהר כי נכונותן של הצהרות ה ספק המפורטות בסעיף זה על כל
חלקיו ובהצעתו בהליך היא תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות
הצהרות אלה או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד
שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד ה ספק .

.3

השירותים שיינתנו על  -ידי ה ספק ואופן אספקתם
ה ספק מתחייב לספק את שירותי ההפקה ב התאם לדרישות התאגיד ,
. 3.1
להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין .
שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות
. 3.2
לתאגיד ולבעלי התפקידים שבו.
התאגיד יקבע את התפוקות בהן על הספק לעמוד .
. 3.3
ל ספק אין בלעדיות במתן השירותים .התאגיד יהיה רשאי לקבל את
. 3.4
השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר .

.4

תקופת ההתקשרות וסיומה
תקופת ההתקשרות הראשונה עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת
. 4.1
מורשי החתימה של התאגיד על החוזה המצורף ,ותהיה למשך 12
חדשים החל מיום________ ועד ליום _______________ (להלן:
" תקופת ההתקשרות הראשונה ").
תקופת ניסיון  :ארבעת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות
. 4.2
הראשונה  ,יהוו תקופת ניסיון  .במהלך תקופת הניסיון התאגיד יהא
רשאי ל בח ו ן את מידת שביעות רצונו מטיב השירותים ,מזמינות
הספק ,מאיכות השירותים ,מ יכולתו לבצע את השירותים  ,מעמידתו
בתנאי מפרט הטכני וכיוצא באלה .בתום תקופת הניסיון יהא
התאגיד רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להחליט על ביטול
ההתקשרות עם הספק או על המשך ההתקשרות עד לתום תקופת
ההתקשרות הראשונה( .להלן " :תקופת הניסיון ")

. 4.3

לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה  -ה אופציה לפי שקול דעתו
הבלעדי ,להאריך מעת לעת  ,את תקופת ההתקשרות הראשונה
בתקופה ו/או בתקופות נוספות של עד ( 12שנים עשר) חודשים
נוספים ,וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראש ונה ו/או מתום
תקופת ההארכה ,וזאת באותם התנאים של תקופת ההתקשרות
הראשונה  ,או ככל שהספק יסכים  -בתנאים המיטיבים עם התאגיד
(להלן " :תקופות ההארכה ") .מובהר כי סך כל ת קופת ההתקשרות
היינו תקופת ההתקשרות הראשונה ו כל תקופות ההארכה לא יעלו
על ( 24עשרים וארבעה) חודשים .
מבלי לגרוע מהאמור ,התאגיד יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי
ומכל סיבה שהיא ,לבטל את ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות
לפי ההסכם ,כולה או חלקה ,לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות
או במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה או במהלך איזו מתקופות
ההארכה ,וזאת בהודעה מו קדמת ובכתב של  30ימים  ,וזאת בנוסף
על זכותו של התאגיד לבטל את ההסכם בהתאם לשאר התנאים
המפורטים בהסכם ו/או לפי כל דין .

. 4.5

הספק הזוכה יהא רשאי לסיים את ההתקשרות עם התאגיד בהודעה
מראש ובכתב של  14ימים.
מובהר כי בכל מקרה של ביטול ההסכם על  -ידי התאגיד  ,בכל עת ,לא
תהיה על התאגיד חובה לפצות את ה ספק או לשלם לו תשלום מכל
סוג ומין ,למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק
עד לביטול ההסכם.
בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא ,ה ספק מחויב
להעביר לתאגיד את כל החומר שברשותו והשייך לתאגיד או את כל
העבודה והתו צרים שעשה עבור התאגיד עד להפסקת ההסכם ,ללא
דיחוי וללא שום פגיעה .מובהר כי ה ספק אינו רשאי לעכב אצלו חומר
כלשהו מכל סיבה שהיא ,לרבות לא בשל תשלום המגיע לו .בנוסף
ה ספק מתחייב למעבר חלק של שירותי ה הפקה לתאגיד ו/או לכל
גורם אחר ככל שיורה התאגיד.
ההוראות בדבר ש מירת סודיות וזכויות יוצרים ואחריות ה ספק יחולו
גם לאחר תום תקופה  /ות ההתקשרות לפי הסכם זה.

. 4.4

. 4.6

. 4.7

. 4.8

.5

שימוש בכלים ובחומרים
כל הציוד ,הכלים והחומרים ,הרישיונות וכיוצא באלה  ,הדרושים
. 5.1
לשם אספקת השירותים ,יירכשו על ידי ה ספק ועל חשבונו ,אלא אם
הוסכם אחרת מראש ובכתב.
כל הציוד ,הכלים והחומרים בהם יעשה ה ספק שימוש לצורך מתן
. 5.2
השירותים ,יהיו מסוג המתאים ללא סייג ל מתן השירותים בהתאם
להסכם זה.

. 5.3

מובהר כי עשיית שימוש בציוד ,כלים ,חומרים או תוכנות ,שיש בה
פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הס כם זה.

.6

העדר זכות ייצוג
מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי ה ספק  ,נותן השירותים ו  /או כל
. 6.1
מי מטעם ה ספק  ,איננו סוכן ,שלוח או נציג של התאגיד ואינו רשאי
או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו ,וזאת בהתחשב
במהות השירותים נשוא הסכם זה ,למעט אם הוסמך לכך על ידי
התאגיד  ,מראש ובכתב .אין לפרש כל סעיף מסעיפי ההליך ו/או
ההסכם כהס מכה כאמור.
ה ספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וי י שא באחריות
. 6.2
הבלעדית לכל נזק ל תאגיד או לצד שלישי ,הנובע מ מצג בניגוד לאמור
בסעיף זה.

.7

היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד ל ספק
ה ספק  ,לרבות מי משותפיו או מעובדיו או מי מטעמו  ,לרבות נ ותן
. 7.1
השירותים ,משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה ,ואין לראות כל
זכות שניתנה לתאגיד על פי הסכם זה לפקח ,להדריך או לתת הוראות
ל ספק  ,או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו ,אלא כאמצעי שנועד
להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו .בין ה ספק ו/או כל
עובד המועסק על ידו ו/א ו כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא
יתקיימו יחסי עובד  -מע סיק .
מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת
. 7.2
הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את
ה ספק ו/או עובדיו כעובד התאגיד  ,הרי ששכרו של ה ספק ו  /או עובדו
יחושב למפרע למשך כל תקו פת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם
לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של
ה ספק  ,ועל ה ספק יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה
ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד .
היה וייקבע כי ה ספק ו/או נותן השירותים ו/או כל מי מטעמו סיפק
. 7.3
את השירותים כעובד התאגיד  ,יהיה על ה ספק לשפות את התאגיד ,
מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו לתאגיד בשל קביעה כאמור.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם התאגיד יחויב בתשלומים
. 7.4
כלשהם כאמור בסעיף זה ,רשאי יהיה התאגיד לקזז ס כומים אלו,
מכל סכום שיגיע ל ספק מהתאגיד .

.8

איסור
. 8.1

. 8.2

. 8.3

. 8.4
. 8.5

.9

פעולה מתוך ניגוד עניינים
ה ספק רשאי לספק שירותים לאחרים זולת התאגיד  ,ובלבד שלא יהיה
בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה .ההחלטה האם מתן
שירותים לאחר יוצרת  /עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים
לתאגיד  -נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד .
ה ספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת
ההתקשרות עם התאגיד  ,על הארכותיה (ככל שתהיינה) לא ית קיים
(ולא צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים לפי כל דין  ,לרבות ניגוד
עניינים בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים,
המקצועיים או האישיים (להלן " :ניגוד עניינים ")" .ניגוד עניינים"
משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
ה ספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס להיוועץ ו/או מי
מטעמו ,העלולים להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של
חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם
התחייבויותיו לפי הסכם זה ,יהיה עליו להודיע על כך באופן מיידי
לנציג התאגיד והלשכה המשפטית של התאג יד ולפעול על פי ההנחיות
שיקבל.
ה ספק מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
ה ספק מתחייב כי בעקבות מתן שירותים לפי הסכם זה ,לא יקבל מצד
ג' עמלות או תמורה כלשהי מעבר לתמורה שישלם לו התאגיד
בהתאם להוראות הסכם זה.

התמור ה
כנגד ובתמורה לביצוע כל התחייבויות יו על פי הסכם זה במלואן
. 9.1
ובמועדן ובכפוף לעמידה בתפוקות כפי שידרוש התאגיד ,ישלם
התאגיד ל ספק  ₪ 18,000ברוטו לכל חודש (להלן  " -התמורה ").
. 9.2

התמורה תשולם בעבור ביצוע מושלם ,מלא ,איכותי וברמה מקצועית
גבוהה של כל התחייבויות הספק .

. 9.3

התמורה כוללת את כל העלויות ,תשלומי המיסים וההוצאות
שיידרשו למציע מכל מין וסוג שהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה את
כל הרווחים ,השירותים ,החומרים ,נסיעות ,עזרים ,תכנות מחשב,
אמצעים טכנולוגיים ,ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות
להידרש לביצוע התחייבויותיי על  -פי הליך הפניה דנן וכל הוצאה
אחרת פרט למע"מ.

. 9.4

מובהר כי לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של ה ספק ,
כך בין היתר ,גם באם ה הספק יידרש לנסיעה לפי דרישת התאגיד ולא

יי נתן כל תשלום כספי שהוא בגין הוצאות כלשהן הכרוכות בנסיעה
או בזמן הנסיעה וכיוצא באלה.
. 9.5

למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על
התמורה הנקובה לעיל.

. 9.6

מובהר כי ה תמורה מביאה בחשבון את תשלום שעל ה ספק היה לשלם
לתאגיד בגין דמי שימוש בנכסי התאגיד ו/או במ שרדיו ו/או בכל
אמצעי ו/או רישיון שיידרשו לצורך אספקת השירותים ויסופקו על
ידי התאגיד ל ספק  .דהיינו ,ה ספק לא יידרש לשלם לתאגיד בגין
הטבות אלה ,לנוכח העובדה שההסכם דנן והתמורה כבר שיקללה
בתוכה קיזוז של תשלומים המגיעים לתאגיד מה ספק בשל כך וכך
היא נקבעה .

. 9.7

על התמ ורה יתווסף אך ורק תשלום מע"מ כדין .

. 9.8

למען הסר ספק יובהר כי לא תשולם למציע כל תוספת תשלום שהיא
גם בגין זמינותו בשעות בלתי שגרתיות ,לרבות בימי מנוחה ושבתון,
ו/או בשעות מרובות ביממה ,וכי לא ישולם על ידי התאגיד כל תשלום
נוסף גם בגין עצם ההיתכנות לעבודה במועדים בלתי שגרתיים
וכיוצא באלה.

. 9.9

התמורה ת שולם כנגד חשבונית שיגיש הספק לתאגיד .מועדי הגשת
החשבונית יהיו בתוך חמשה ימי עבודה לאחר תחילת כל חודש.

. 9.10

הספק יידרש לצרף ל חשבון שיגיש לתאגיד מדי חודש ,פירוט מדויק
של שעות העבודה לפי תאריך ופירוט של מהות המשימה שבוצעה על
יד ו וכן כל מסמך פרט ו/ו מידע נוספים ככ ל שידרוש התאגיד ,וזאת
כתנאי לקבלת התשלום .התאגיד יהא רשאי לדרוש כל מסמך ,פרט
ו/או מידע נוסף כפי שיידרש לו.

.9.11

החשבונית והפירוט המצורף אליו ,יועברו לבדיקת נציג התאגיד .פירעון
התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש .מובהר כי נציג
התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה
לאשר את החשבון בחלקו ,בשלמותו או לא לאשרו כלל ,הכל לפי עמידת
הספק בדרישות ההסכם על נספחיו.

. 9.12

תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  30יום ,מיום אישור
החשבונית על ידי נציג התאגיד.

. 9.13

ל ספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים
בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים
בדרישת התשלום.

. 9.14

ה ספק ימציא לתאגיד חשבונית מס מ קורית כחוק עם קבלת התמורה
לפי הסכם זה.

. 9.15

ה ספק מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכום עודף שי ק בל מהתאגיד .

. 9.16

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישור ים תקפים לפי תקנות עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו
  1976וכן כל אישור שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי התאגיד ,כפישיהיו מעת לעת.

. 9.17

למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סכום סופי ,התאגיד י נכה
במקור מכל תשלום להיוועץ  ,כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר
אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין ,אלא אם ימציא ה ספק  ,זמן
סביר לפני ביצוע התשלום  ,אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או
חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

 . 10קיזוז
מבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין ,התאגיד יהא
רשאי לקזז מהתמורה שעל ו לשלם ל ספק על  -פי הסכם זה ולפי כל הסכם אחר,
כל סכום המגיע ל תאגיד מה ספק על  -פי הסכם זה או על  -פי כל הסכם אחר.
 . 11אחריות ה ספק
מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא י י שא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של ה ספק או מי מטעמו כתוצאה ישירה או
עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על ה ספק בלבד.
 . 12זכויות יוצרים
כל השירותים שיסופקו על  -ידי ה ספק במסגרת הסכם זה
. 12.1
ותוצאותיהם ,והתוצרים הוכנו במסגרת הסכם זה ,ללא יוצא מן
הכלל ,ייחשבו כקניינו המוחלט של התאגיד .
. 12.2

ה ספק לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או
תוצאותיהם ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם ,ללא אישור מראש
ובכתב של התאגיד .

. 12.3

התאגיד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מה ספק במהלך מתן השירותים ,או
לאחר מכן ,כל תכנית ,מסמך ,או דבר הקשור למתן השירותים נשוא
הסכם זה בכל מדיה.

. 12.4

זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצרים שיסופקו לתאגיד כחלק
מהסכם זה ושהוכנו במסגרת הסכם זה ,לרבות חוות  -דעת ,דו "חות,
מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכים לתאגיד  ,והתמורה דלעיל
תהווה תמו רה גם עבור זכויות אלה.

. 12.5

התאגיד יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי העבודה של ה ספק ב תוך
תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה ,לרבות ביצוע שינויים והכנסת
תוספות ,השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או
ללא תמורה.

. 12.6

ה ספק מ תחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים
שלישיים ,וכן מ תחייב לשפות את התאגיד בכל מקרה בו ייתבע על
ידי צד שלישי בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור.

 . 13שמירת סודיות
 . 13.1ה ספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא
לידיעת כל גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע,
ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר
אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן " :מידע סודי ") שיגיעו לידי
ה ספק  ,עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,בתוקף או
בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד ,וזאת במהלך ביצוע
ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא אישור התאגיד מראש ובכתב.
. 13.2

ה ספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך
רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתו קף או
בקשר עם ביצועו או בקשר עם התאגיד .

. 13.3

התאגיד רשאי ל יתן הור א ות ל ספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין
שמירת סודיות ,לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור
או נוהלי עבודה מיוחדים וה ספק מתחייב למלא אחר דרישות
התאגיד בנדון.

. 13.4

ה ספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד
לביצוע הסכם זה ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגי ד
המוסמך.

. 13.5

עם סיום הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,ה ספק יעמיד לרשות התאגיד
בצורה מלאה ,מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים
ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה ו  /או במסגרת מתן
השירותים על פי הסכם זה (להלן  " -המידע ") .כל המידע יועבר
לתאגיד ו/או לצד שלישי שימנה ה תאגיד  ,בכל אופן שבו הוא קיים
(בכתב ,בקבצי מחשב ,בע"פ ו/או כל אופן אחר) בלוח זמנים שייקבע
ע"י התאגיד  ,וללא כל תמורה נוספת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת
כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של התאגיד .

. 13.6

ה ספק מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור
במתן השירותים נשואי הליך זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על
"התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף
להסכם זה .

 . 14סיום התקשרות
. 14.1

בכל מקרה של סיום התקשרות עם ה ספק  ,בין אם הופסקה מכל סיבה
שהיא או ללא כל סיבה ,ובין אם הסתיימה במועדה ,יפעל ה ספק בכל
האמצעים שברשותו ,על מנת למנוע ו/או לצמצמם כל נזק שעלול
להיגרם לתאגיד בשל סיום ההתקשרות.

. 14.2

ה ספק יהא מחויב בהעברת כל החומרים הפיזיים ,האלקטרוניים
והמגנטיים הקשורים במתן השירותים לתאגיד או לכל גורם אחר
שיקבע על ידי התאגיד.

. 14.3

ה ספק מת חייב לפעול בשיתוף פעולה עם כל גורם לפי הנחייתו של
התאגיד ,ולפעול לשם מעבר חלק ,פשוט ויעיל של מתן השירותים.
בכלל זה על ה ספק להדריך כל גורם עליו יורה התאגיד ,לגבי מהותן
ושיטות ביצוען של הפעילויות שבוצעו על ידו במסגרת מתן
השירותים לתאגיד.

. 14.4

הספק ימלא באופן מל א ומקצועי אחר כל התנאים והמלא
התחייבויותיו לפי ההסכם ,עד למועד סיום מתן השירותים על ידו
בפועל.

 . 15הסבת ההסכם
ה ספק מתחייב ש לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי
הסכם זה כולן או חלקן ,ו אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר
כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ,אלא אם קיבל את הסכמת התאגיד לכך
מראש ובכתב.

 . 16סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט
המוסמכים מבחינת העניין בעיר ירושלים .
 . 17כתובות והודעות
כתוב ו ת ה ספק והתאגיד הי נן כמפורט בראש ההסכם.
. 17.1
. 17.2

 . 18כללי
. 18.1

. 18.2

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן,
במידה ונמסרו ביד ,ותוך  48שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו
בדואר ,ו אם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל – כאילו הגיעו במועד
שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם.

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותי ו
על פי הסכם זה לא יתפרשו כ ו ויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש
ו בכתב.
ה ספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או
מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה,
לרבות בנסיבות של אי  -תשלום התמ ורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

________________
התאגיד

__________________
ה ספק

נספח א' להסכם
התחייבות לשמירת סודיות
[לחתימה על ידי המציע וה ספק שיספק את השירותים במסגרת חתימה על
ההסכם עם הזוכה]
הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור
הישראלי לבין ( ............................המציע) יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא
לידיעתי מידע (  ,)Informationאו ידע ) )Know- Howכלשהם לרבות
תכתובת ,חוות דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד
מסחרי/עסקי או ידיע ות 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 ,ב אמצעי אחסו ן
אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף,
לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן:
" המידע ");
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה
שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנ ציגי התאגיד המוסמכים לעניין
ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום
לתאגיד או לצדדים נזק ו גם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,תשל"ז ;1977 -
נוכח האמור  ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
.1
.2
.3

.4

.5

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע
ממנו .
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי
במסגרת מתן השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או
לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן
לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת
העסקתי על  -ידי ה ספק או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או
מוסד כלשהם לקבל את המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם,
להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא
מחזקתי את המידע או כל חומר 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

התחייב וי ות י י על פי כתב התחייבות ז ה ו בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
.6

.7

.8

.9

. 10

. 11
. 12

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי ,ככל שישנם  ,את
האמור בהתחייבות זו לרבות חובה 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 לצד שלישי כל שהוא כתוצאה
מהפרת התחייבותי ז ו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור
ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר
או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב
מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים א ו
חומר שהכנתי עבור ה תאגיד  .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק
כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.
בכל מקרה שאפר התחייבות זו ו שאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד ,
תהיה לתאגיד זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת
הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ש שימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה
לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז 1997 -
וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א .1981 -
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר י תקבלו בכל דרך שהיא,
יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.
מוסכם וידוע לי כי אין בהת חייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או
סמכות אחרת המוקנית לתאגיד על  -פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ו לראיה באתי על החתום
שם  -מלא__________________:

חתימה ___________________:

ת"ז______________:

נספח ג ' להסכם
התחייבות למניעת ניגוד עניינים
[לחתימה על ידי המציע ו/או ה ספק המוצע בעת הגשת ההצעה]
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ההליך על נספחיו ו ממסמכי ההצעה שהוגשה על  -ידי
המציע -
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________ (להלן " :המציע ") מצהיר
ומתחייב בזאת ,כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות ,ו אם אבחר
א משיך ל עמוד בכל הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת ההתקשרות ,על הארכותיה
(ככל שתהיינה) כדלקמן:
 .1המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים
נשוא ההליך ,לא נמצא ו לא יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים
או חשש לניגוד עניינים ,בין ביצוע השירותים לפי בהליך זה לבין עניין אחר של
מי מהם או של עובדיהם.
 .2בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות
המוצע  -על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו
ו/או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין של
קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.
לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או
של גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו ,מנהל אותו
או עובד אחראי בו ,או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק
בו ,בהון מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה,
וכן גם ענינו של לקוח ,שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או
עובד העובד עימו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים /מבקרים.
_____________________
תאריך

_____________________
שם מורשה החתימה +חתימה

