מכרז פומבי מס' 21/2022
הזמנה להגשת הצעות
לרכישת זכות שימוש בזכויות שידורי טלוויזיה
ממשחקי הגביע העולמי בכדורגל ,קטאר 2022
מבוא; מטרת ההליך
תאגיד השידור הישראלי הינו בעל זכויות לשידור בישראל של משחקי הגביע העולמי בכדורגל ,אשר צפויים
להיערך בקטאר בין התאריכים  ,18.12.2022 -21.11.2022ובכוונתו למכור זכויות שימוש בחלק מזכויותיו.
מטרת מסמך זה היא להסדיר את המכרז למכר זכויות השימוש הללו ,הכל כאמור במסמך זה להלן.

הגדרות
.1

במכרז זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות שלצידם:
"התאגיד" – תאגיד השידור הישראלי;
"הזכויות המוצעות" – כהגדרתן בסעיף  3להלן;
"המכרז" – המכרז דנן למכירת הזכויות המוצעות;
"החוזה"  -הסכם ההתקשרות בין התאגיד לבין מי שייקבע ע"י התאגיד כזוכה במכרז וכרוכש
הזכויות המוצעות אשר נוסחו מצורף כנספח א' למסמך זה;
"התחרות" או "הגביע העולמי" – תחרות הגביע העולמי בכדורגל – קטאר  2022של פיפ"א,
הכוללת  64משחקי כדורגל אשר צפויים להיערך בין התאריכים  ,21.11.2022-18.12.2022בהם
משתתפות  32קבוצות המתחרות על גביע העולם בכדורגל של פיפ"א ,לרבות כל הטקסים אשר
אמורים להיערך במסגרת התחרות;
לוח משחקי התחרות מצורף כנספח ג' למכרז זה;
"טופס לאישור מראש" – מי שייקבע ע"י התאגיד כזוכה במכרז וכרוכש הזכויות המוצעות יידרש
למלא את הטופס המצורף כנספח ד' למסמך זה לצורך קבלת אישור ה FIFA/ EBU -לבחירתו
כקבלן משנה של שידורי התחרות כאמור במכרז זה;
"מציע"  -מי שהגיש הצעה במכרז לפי הוראות מסמך זה;
"אותות התחרות" ) – (Competition marksהסימנים והעיצובים הרשמיים המזוהים עם משחקי
הגביע העולמי ,כולל הסמל הרשמי ,הלוגו המורכב ,טיפוגרפיה רשמית ,קמע רשמי" ,לוק" רשמי
וסמלים אחרים ,כפי שיקבעו על ידי פיפ"א.
" - )European Broadcasting Union( "EBUאיגוד השידור האירופי;
" )Federation Internationale de Football Association( "FIFAאו "פיפ"א" – התאחדות
הכדורגל הבינלאומית ,שמושבה בציריך ,שוויץ ;
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"הסכם  - "EBUטיוטת הסכם רישיון שהוכתבה ע"י  EBUלצורך התקשרות עם בעלי זכויות
שימוש עליו יידרש הזוכה לחתום ,בכפוף לאישור ה  .EBUההסכם יצורף כנספח לחוזה כהגדרתו
לעיל ,לאחר אישור ה EBU -לבחירת מי שייקבע על ידי התאגיד כזוכה;
"ערוץ טלוויזיה פתוח"  -ערוץ טלוויזיה אשר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה ,וברציפות עד
לסיום תקופת זכות השימוש ,ניתן לקליטה באמצעות מערך עידן פלוס;
"ערוץ טלוויזיה בחבילת הבסיס" -ערוץ טלוויזיה אשר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה,
וברציפות עד לסיום תקופת זכות השימוש ,ניתן לקליטה על ידי הציבור הרחב ברחבי מדינת
ישראל ,באמצעות ספק שירותי הטלוויזיה ,ללא תשלום ,למעט תשלום דמי מנוי חודשיים לספק
כאמור;
"ערוץ טלוויזיה בתשלום" -ערוץ טלוויזיה אשר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה ,וברציפות
עד לסיום תקופת זכות השימוש ,ניתן לקליטה על ידי הציבור הרחב ברחבי מדינת ישראל,
באמצעות כל ספקי שירותי הטלוויזיה בתוספת תשלום ,וזאת בנוסף לדמי המנוי החודשיים לספק
כאמור;
"ערוץ טלוויזיה ייעודי" -ערוץ טלוויזיה ייעודי שיפעל לצורך שידורי התחרות בהתאם לחבילה בה
יזכה המציע במכרז זה .הערוץ יפעל ברציפות עד לסיום תקופת זכות השימוש ,וניתן יהיה לקלוט
אותו לפחות באמצעות ספק שירותי טלוויזיה אחד ,בין אם הערוץ פעיל נכון למועד הגשת ההצעות
למכרז זה ובין אם הערוץ יוקם לצורך מכרז זה;
"מערך עידן פלוס" -מערך שידור טלוויזיה דיגיטלי קרקעי ) (DTTהפועל בישראל המאפשר
קליטת ערוצים באמצעות אנטנה טרסטריאלית דיגיטלית;
"ספק שירותי טלוויזיה" -גוף המספק שידורי טלוויזיה בתפוצה ארצית ,ובין היתר ,מספק שירות
של שידור ערוצים שונים בטכנולוגיות שונות ובהעברה מוגנת ומוצפנת של ערוצים ,לרבות על גבי
תשתית האינטרנט ( ,)OTTהמסופקת בין באמצעות תקשורת קווית ובין באמצעות רשתות
סלולאריות;
"תקופת זכות השימוש"  -החל מיום תחילת המשחקים או המשחק הראשון בהתאם לחבילת
השידורים הישירים ,בהתאם לחבילה בה זבה הזוכה ,ועד יום ;31.12.2022
"משחק" – משחק כדורגל (כולל הטלת המטבע ,נגינת ההמנונים ,הארכה ודו קרב בעיטות מ11 -
מטר בכל משחק כאמור) ,המהווה אחד מהמשחקים הכלולים בתחרות;
"הטריטוריה" – מדינת ישראל;
"השפה" – עברית;
"הפיד הבסיסי ( – ")Basic Feedסיגנל וידאו באיכות שידור בינלאומית בשידור חי ורצוף של כל
משחק בתחרות ,המשלב הילוכים חוזרים  /איטיים ,כותרות ואלמנטים גרפיים הכל לפי בחירת
פיפ"א ,והכולל קול בערוץ נפרד ,אשר מופק על ידי המשדר המארח ( .)HBSהאלמנטים הגרפיים
הכלולים בפיד הבסיסי יהיו בכמות ,גודל ,צורה ומטרה כפי שיוחלט על ידי פיפ"א לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ויכולים לכלול הודעות בדבר זכויות יוצרים ,סימני מסחר והפניות לאתרי
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האינטרנט של פיפ"א ,את סמלי פיפ"א ואותות התחרות ,ו/או קרדיטים לשותפים מסחריים של
פיפ"א ,הכל לפי דרישת ו/או החלטת פיפ"א מעת לעת ,ובכפוף לחוקים ולתקנות המחייבים
בטריטוריה.
"זכות לשימוש חדשותי" – הזכות לשדר קטעים נבחרים מתוך המשחקים בתחרות ,הניתנת
בכפוף לכך שלאורך הקטע ייכתב "באדיבות כאן  ,"11באורך של עד  15שניות למשחק ולא יותר מ-
 30שניות ביום משחקים ,וזאת למטרת כיסוי חדשותי במסגרת מהדורות חדשות מרכזיות בערוצי
השידור 9,12,13,14 -בלבד (;)news access
"זכות להקרנה בציבור" – הזכות לשדר תכנים מכל משחק בתחרות לשם קליטה ו/או צפייה
במכשיר טלוויזיה הממוקם בבתי קולנוע ,בארים ,מסעדות ,אצטדיונים ומקומות אחרים של
התכנסות ציבורית ,תחבורה ציבורית או כל מקום אחר מעבר לחצריו הפרטיים של אדם; וכל
זכות לנצל כל הזדמנות מסחרית (כולל חסויות ,מוצרים נלווים וכו') הקשורה בשידור של תוכן
כאמור.
"משחקים מקבילים" – משחקי המחזור השלישי בשלב הבתים באליפות ,הנערכים בשעות
מקבילות;
"שידורי מסגרת"  -תוכניות ( post- game ,pre-gameכולל סיכום המשחק) ,לרבות פרשנים,
שדרנים ,תוכנית מקדימה וכיוצא באלה ,סיכום מחצית המופקות על ידי התאגיד או מי מטעמו,
ביחס לכל אחד מהמשחקים בחבילת המשחקים;
"חבילת המשחקים" – אחת מחבילות המשחקים המפורטות בסעיף  6למכרז זה ,לגביה ניתן
להגיש הצעה במסגרת מכרז זה;
"האפליקציה" – האפליקציה של התאגיד ,בכל מכשיר בו היא ניתנת להורדה ולשימוש.

זכויות השידור של התאגיד
.2

התאגיד הינו בעל זכויות השידור בישראל ,של התחרות כולל כל המשחקים הכלולים בה ,לרבות
(אך לא רק) הזכויות הבאות:
הזכות לשידור המשחקים בשידור חי או דחוי בכל אמצעי השידור הבאים  -טלוויזיה
2.1
(לרבות שידור קרקעי (טרסטריאלי) ,שידור כבלים ,שידור לוויין) רדיו ,שידור באמצעות פס רחב
באינטרנט וסלולר;
2.2

הזכות להפיק שידורים עצמיים ( )Unilateral Coverageהמתייחסים למשחקים ו/או

לטקסים הכלולים בתחרות;
2.3

הזכות לשדר קטעים נבחרים מהמשחקים;

2.4

הזכות להעניק לצד שלישי זכות לשימוש חדשותי;

2.5

הזכות לשימוש בחומרי ארכיון של פיפ"א ;

2.6

הזכות לאשר הקרנה לציבור של כל המשחקים במלואם או חלקם.
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הזכויות המוצעות במכרז
.3

התאגיד מזמין בזה הגשת הצעות לרכישת זכות שימוש בזכויות השידור הבאות בלבד:
3.1

זכויות שידור בלעדיות (בכפוף לתנאים שיפורטו בהמשך) (בטלוויזיה בלבד) ,באחד
מהערוצים הבאים :ערוץ טלוויזיה פתוח ,ערוץ טלוויזיה בחבילת הבסיס ,ערוץ טלוויזיה
בתשלום או ערוץ טלוויזיה ייעודי ,בטריטוריה בלבד ,בשידור חי בהיקף מלא בלבד של
המשחקים בחבילת המשחקים בשידור ישיר המפורטים בנספח ב' למכרז זה.
הזוכה במכרז בחבילת השידורים הישירים יהיה

חייב

לשדר את כל המשחקים

בחבילה זו בשידור ישיר ,בשידור חי ומלא ,בערוץ טלוויזיה שבבעלותו שיכול שיהיה
ערוץ פתוח ,ערוץ בחבילת הבסיס ,ערוץ בתשלום או ערוץ ייעודי ,כפי שהוצע על ידו
במכרז זה ,בהתאם להוראות מכרז זה.
המלל ו/או הקריינות אשר ילווה את השידורים החיים הכלולים בזכויות השימוש ,לרבות
כל דברי הקריינות והפרשנות ,בשידור בטלוויזיה ,יהיה בשפה כהגדרתה לעיל ,בלבד.
המשחקים ישודרו בליווי קריינות ופרשנות של שדר ופרשן מהמגרשים (או  off tubeלפי
העניין).
מובהר כי שידור חי ומלא של כל המשחקים בחבילת השידורים הישירים ,לרבות
הקריינות והפרשנות כאמור לעיל ,הינו תנאי יסודי בהתקשרות עם הזוכה בחבילת
השידורים הישירים.
במקרה וייבחר זוכה בחבילת השידורים הישירים שאינו ערוץ טלוויזיה פתוח ,התאגיד
ישדר את המשחקים בשידור חי באינטרנט ובאפליקציה ,במקביל לשידור על ידי הזוכה.
3.2

הזוכה במכרז שירכוש את הזכויות בחבילת השידורים החוזרים ,יהיה

רשאי

לשדר

באורך מלא את כל המשחקים או חלקם במועדים שיוגדרו במכרז זה ,בערוץ טלוויזיה
שבבעלותו כפי שהוצע על ידו במכרז זה ,בהתאם להוראות מכרז זה.
3.3

הזוכה במכרז שירכוש את הזכויות בחבילת התקצירים ,יהיה

רשאי

לשדר את כל

התקצירים לכל המשחקים או חלקם בכפוף למגבלות הקבועות במכרז זה ,בערוץ
טלוויזיה שבבעלותו כפי שהוצע על ידו במכרז זה ,בהתאם להוראות מכרז זה.
3.4

בנוסף ,הזוכה במכרז יהיה רשאי (אך לא חייב) לרכוש שידורי מסגרת ביחס למשחקים
שבחבילת המשחקים שתירכש על ידו ,בערוץ טלוויזיה שבבעלותו .מובהר בזאת ,כי תוכן
שידורי מסגרת יקבע ויופק על ידי התאגיד ו/או מי מטעמו .עם זאת ,לבקשת הזוכה,
התאגיד יהיה רשאי לתאם מול הזוכה פרמטרים שונים הנוגעים לשידור שידורי מסגרת
שיופקו על ידו ,כגון ,אורך השידור ,שיבוץ הפסקות פרסום ואלמנטים הקשורים לתוכן
השידור .אם הזוכה יבחר כי שידורי המסגרת יופקו על ידי התאגיד ,הזוכה לא יהיה
רשאי לערוך שינוי כלשהו בקריינות  /פרשנות המשחקים כפי שתופק על ידי התאגיד ו/או
מי מטעמו ,לרבות הוספת קריינות נוספת voice over ,וכל כיו"ב ,אלא באישור מראש
ובכתב מאת התאגיד.
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התמורה בגין שידורי המסגרת ,ככל שהזוכה יהיה מעוניין בהם ,תיקבע במו"מ שינוהל בין
התאגיד לזוכה ,ותשולם במועד תשלום התמורה בהתאם לחוזה.
מובהר בזאת כי התאגיד אינו מחויב למכור את שידורי מסגרת ,אף אם הזוכה ביקש זאת,
במקרה בו הצדדים לא יגיעו להסכמה לגבי התמורה בגין זכויות אלו.
3.5

זכות לא בלעדית לשימוש בקטעים נבחרים ממשחקי התחרות ,בטלוויזיה בלבד ,במסגרת
קדימונים בלבד לשידורי המשחקים הכלולים בחבילת השידורים הישירים ו/או החוזרים
כמפורט בסעיף  6על ידי הזוכה ,ובהיקף שלא יעלה על  30שניות מכל משחק בקדימון.
למען הסר ספק ,זכות זו אינה כוללת שימוש חדשותי או זכות לשימוש בתקצירי
משחקים .בנוסף ,על הגוף הזוכה באחת מהחבילות המוצעות לשדר קדימונים מיוחדים
של יוזמות של פיפ"א לפחות  65פעמים באורך של  30שניות בשעות אותן הגוף הזוכה
ימצא לנכון .יוזמות כגון“FIFA Development Programme”, “No to Racism”, :
” .“Fair Play” and “Football for Hopeקדימונים אלו יועברו מהתאגיד.

3.6

.4

אופן העברת סיגנל השידור לזוכה יתואם בין התאגיד לזוכה.

על אף האמור במכרז זה ,זכויות הניתנות לפי מכרז זה ,הינן בנוסף לזכויות התאגיד ואין במכירת
הזכויות בכדי לגרוע מזכויות התאגיד .למען הסר ספק ,הזוכה בחבילת המשחקים בשידור ישיר
יוכל לשדר את המשחקים בשידור חי בטלוויזיה בשידור בלעדי .התאגיד לא יהיה רשאי לשדר
את המשחקים האלה בשידור חי בטלוויזיה ,אך יהיה רשאי לשדר את המשחקים באינטרנט באתר
של כאן ,במקרה בו הזוכה אינו ערוץ פתוח .התאגיד יהיה רשאי לשדר תקצירים ושידורים חוזרים
של כל המשחקים בתחרות ללא כל מגבלה.

.5

זכויות שאינן כלולות במכרז זה
5.1

הזכויות המוצעות הינן כמפורט בסעיף  3לעיל בלבד ,ואינן כוללות את זכויותיו של

התאגיד המפורטות בסעיף  2לעיל ,או כל זכויות אחרות ,ככל שלא הוצעו במפורש במסמך הזמנה
זה ,בחוזה או בנספחיהם ,ובכלל זה – סיקור התחרות ברדיו ,בסלולר ,באינטרנט ,או בכל
פלטפורמה אחרת שאינה מותרת במפורש במכרז זה ,ובכל אופן כיסוי שאינו מותר במפורש ,ובכלל
זה אינן כוללות שידור קטעים נבחרים מתוך המשחקים (גם מתוך המשחקים הנכללים בחבילת
המשחקים דלעיל) ,שידור לא-לינארי (כולל שידור לפי דרישה –  - VODבטלוויזיה ,באינטרנט או
בכל פלטפורמה אחרת) ,שימוש חדשותי במשחקים ,שידור בערוץ טלוויזיה בתשלום ,שידור
בתשלום לפי צפייה ,וכל שימוש אחר שלא הותר במפורש כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור:
5.2

זכויות השידור המוצעות לפי מכרז זה אינן כוללות את שידור משחקי חבילת המשחקים

בסטנדרט ( 4Kלרבות  Super HDאו כל כינוי אחר של טכנולוגיה זו);
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זכויות השידור המוצעות לפי מכרז זה אינן כוללות את שידור משחקים במסגרת חבילות
5.3
המשחקים באמצעות האינטרנט ו/או הסלולר ,ו/או בכל פלטפורמה אחרת שאינה טלוויזיה ,כולל
אתרים ו/או אפליקציות בהם מועברים שידורי הזוכה בזמן אמת;
זכויות השידור המוצעות לפי מכרז זה אינן כוללות זכות לשימוש חדשותי ,זכות לשידור
5.4
קטעים מהמשחקים ו/או כל זכות אחרת מלבד המפורט בסעיף  3לעיל;
זכויות השידור המוצעות לפי מכרז זה אינן כוללות זכויות לשידור המשחקים בשפה
5.5
הערבית;
5.6

זכויות השידור המוצעות לפי מכרז זה אינן כוללות זכויות ,FIFA Media Rights

.Official Films Rights, - Fixed Media Rights, - In-Flight and In-Ship Rights
התאגיד יהיה רשאי לעשות שימוש בישראל (או להעניק זכות שימוש לצדדים שלישיים,
5.7
בין במכרז נפרד או בכל דרך אחרת) ,בכל זכות שאינה מוקנית באופן בלעדי לזוכה במכרז זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  5.7לעיל ,התאגיד יהיה רשאי לעשות שימוש בעצמו,
5.8
ו/או להעניק זכויות שימוש לצדדים שלישיים ,לרבות צד שלישי שלא השתתף במכרז זה ,בזכויות
השידור המפורטות בסעיפים  5.2עד  5.6לעיל ,ביחס לכל המשחקים בתחרות ,מבלי שהדבר יהווה
הפרה של זכויות הזוכה במכרז זה (דהיינו ,על אף האמור בס"ק  5.7לעיל ,התאגיד לא יעשה
שימוש בזכויות לשידור בטכנולוגיית  4Kשל משחקים שיכללו בחבילת המשחקים בשידור ישיר).
מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  5.7לעיל ,ו/או מכל זכות אחרת של התאגיד ,התאגיד
5.9
יהא רשאי להעניק ,במועד שימצא לנכון ובתמורה שתיקבע על ידו ,זכות לא בלעדית להקרנה
בציבור ו/או זכות לא בלעדית לשימוש חדשותי ו/או לשידור קטעים מהמשחקים ,לכל צד שלישי
שהוא ,בין במשחקים הכלולים בחבילת המשחקים בשידור ישיר ובין במשחקים אחרים ,לרבות
לצד שלישי שלא השתתף במכרז זה.
.6

חבילות המשחקים
מוצעות לרכישה זכויות שימוש כמפורט לעיל בחבילות משחקים כמפורט להלן:
6.1

פירוט החבילות
6.1.1

חבילת "השידורים הישירים" – חבילה הכוללת

חובת

שידור ישיר של 8

המשחקים המוצעים המפורטים בנספח ב' ,ובכפוף לאמור בסעיף  8.1להלן ;
 6.1.2חבילת "תקצירים" – חבילה הכוללת אפשרות לשדר תקצירים מכל משחקי
התחרות ( 64משחקים) ,ובכפוף לאמור בסעיף  8.2להלן ;
 6.1.3חבילת "השידורים החוזרים" – חבילה הכוללת אפשרות לשדר בשידור חוזר את
כל משחקי התחרות ( 64משחקים) ,ובכפוף לאמור בסעיף  8.3להלן ;
6.2

על כל מציע לציין בהצעתו על גבי נספח ב' ,1את חבילת המשחקים אותה הוא מעוניין
לרכוש ,מבין החבילות המוצעות.
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.7

הוראות כלליות בנוגע לבחירת חבילת המשחקים:
7.1

מובהר בזאת כי על פי הנחיות פיפ"א ,פיפ"א שומרת לעצמה זכות לערוך שינויים בלוח
המשחקים ובזמני פתיחת המשחקים .מציע ו/או הזוכה לא יבוא בכל טענה כלפי התאגיד
במקרה של שינוי כאמור ,ולא יהיה בשינוי כאמור כדי לאפשר שינוי בבחירת המשחקים
על ידי המציע ו/או הזוכה ,בכל חבילת משחקים שהיא.

7.2

השעות המצוינות בלוח המשחקים בנספח ג' הינן לפי שעון קטאר.

7.3

מציע יכול להגיש הצעה אחת לכל חבילה (עד  3הצעות מחיר במכרז) .אין הכרח להציע
הצעה לכל אחת מהחבילות.

7.4

לכל חבילה ייבחר זוכה אחד בלבד .זוכה אחד יוכל לזכות בחבילה אחת או יותר.

7.5

לא ניתן להגיש הצעה עבור משחקים אחרים ,שאינם כלולים במשחקים המוצעים כמפורט
בנספח ב'.

.8

7.6

שני גופים אשר כל אחד מהם בנפרד עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף  14רשאים
להגיש הצעה משותפת לחבילת השידורים הישירים בלבד ,והם ייחשבו ביחד ולחוד לעניין
מכרז זה כ"מציע" .למען הסר ספק ,מובהר כי לא יהיה ניתן לפצל או להגיש הצעה
משותפת לחבילת התקצירים ולחבילת השידורים החוזרים.

7.7

זוכה בחבילה כהגדרתה במכרז זה ,חייב להשתמש בזכות השידור בעצמו ולא יהיה רשאי
למכור את החבילה או להעבירה באופן מלא או חלקי לכל גורם אחר שהוא ,למעט פיצול
שידור המשחקים בשידור ישיר על ידי שני גופים שהגישו הצעה משותפת כאמור בסעיף
 7.6לעיל.

מגבלות על החבילות המוצעות
חבילת השידורים הישירים -המשחקים המוצעים במסגרת חבילה זו הם משחקים
8.1
מקבילים ,אשר ישודרו על ידי הזוכה בשידור ישיר ובלעדי במקביל למשחקים מהתחרות שישודרו
בתאגיד .על אף האמור ,אם הזוכה הוא בעל ערוץ שאינו ערוץ טלוויזיה פתוח ,התאגיד ישדר
במקביל את המשחקים באתר האינטרנט של התאגיד ובאפליקציה.
הזוכה בחבילה ,יהיה רשאי לשדר תקצירים של המשחקים ששודרו על ידו בכפוף למגבלת הזמן
המפורטת בסעיף  8.2להלן ,וכן לשדר שני שידורים חוזרים במועדים המותרים כאמור בסעיף 8.3
להלן .ככל שההצעה תוגש על ידי שני גופים כאמור בסעיף  7.6לעיל ,הגופים יוכלו לפצל ביניהם את
שידור המשחקים .במקרה זה ,הגוף שלא ישדר את המשחק בשידור ישיר לא יהיה זכאי לשדר את
תקצירו ,למעט אם זכה גם בחבילת התקצירים .מובהר כי התקצירים למשחקים בהתאם לחבילה
זו ,מהווים חלק מחבילת התקצירים בסעיף .8.2
זוכה בחבילת השידורים הישירים מקבל מהתאגיד את הפיד הבסיסי ,וכן את הסדרי הקרדיטציה
הדרושים מול פיפ"א .זוכה שיהיה מעוניין כי התאגיד יפיק את שידורי מסגרת יודיע זאת לתאגיד
בכתב עד ליום  8.8.2022והצדדים יחתמו על הסכם התקשרות נפרד לשם כך.
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חבילת התקצירים -שידור לא בלעדי של תקציר מכל אחד מ 64 -משחקי המונדיאל באורך
8.2
של לא יותר מ 90 -שניות (דקה וחצי) לתקציר של משחק אחד ,ועד  240שניות ( 4דקות) סה"כ
לתקצירי כל המשחקים באותו היום.
לדוגמא :ביום בו יתקיימו שני משחקים בלבד ,הזוכה יוכל לשדר  90שניות מקסימום מכל אחד
המשחקים ,ואם יבחר למשל לשדר תקציר של  80שניות ממשחק אחד ,עדיין לא יוכל לחרוג מ90 -
שניות מהמשחק השני; ביום בו יתקיימו ארבעה משחקים ,הזוכה יוכל לשדר תקציר מהמשחק
הראשון בזמן כולל של  90שניות ,מהמשחק השני נניח  75שניות ,שלישי  45ורביעי  30שניות.
בגמר המונדיאל תקציר המשחק יהיה עד  90שניות ויאושרו  30שניות נוספות להנפת הגביע
והחגיגות שאחרי .על הזוכה בחבילה להעניק לתאגיד במהלך שידור התקציר קרדיט במשך 6
שניות לפחות ,בנוסח" :באדיבות כאן  ,"11לפחות פעם אחת במהלך התכנית בה משודר התקציר.
אין בחבילה זו בכדי לגרוע מזכותו של הזוכה בחבילת המשחקים הישירים לשדר תקצירים
מהמשחקים ששודרו על ידו.
לעניין חבילת התקצירים" ,משחק" ייחשב -החל מ 7 -דקות לפני שריקת הפתיחה (עליית
השחקנים לדשא) ועד לירידה של אחרון השחקנים מהדשא בסיום המשחק.
● תקצירים באינטרנט יותרו לשימוש באתרים בעברית רק ב embed -מכאן דיגיטל (אתר או יו טיוב)
או מכאן  33בערבית.
חבילת השידורים החוזרים -שידור חוזר לא בלעדי של כל אחד מ 64 -משחקי המונדיאל
8.3
בתחומי זמן מוגדרים בלבד :ניתן יהיה לשדר משחק בשידור חוזר ביום שלאחר שידורו בשידור
חי ,בין השעות 01:00 -בלילה ולסיים לשדרו עד ל 17:00 -אחר הצהריים .בימי המנוחה בין שלב
שמינית הגמר לרבע הגמר ( 7ו 8 -בדצמבר) ובין רבע הגמר לחצי הגמר ( 11ו 12 -בדצמבר) ובין
חצאי הגמר למשחק על מקומות  15( 3-4ו 16 -בדצמבר) ,הזוכה בחבילה זו ,יוכל לשדר שידורים
חוזרים של כל המשחקים שהתקיימו עד אותו שלב בכל שעה שייבחר .בכל שידור משחק במסגרת
חבילה זו ,על הזוכה לציין כי מדובר בשידור חוזר.

המחיר המוצע
.9

על המציע לציין בהצעתו (מסמך הצעת המציע  -נספח ב' )1את המחיר בש"ח המוצע על ידו עבור
זכויות השימוש בחבילת המשחקים שבה הוא מעוניין.

.10

המציע רשאי להציע כל מחיר לפי בחירתו .עם זאת ,הצעת מחיר לחבילת התקצירים כוללת מחיר
מינימום כפי שמצוין בסעיף  12להלן.

.11

מציע רשאי להגיש הצעה לכל אחת מהחבילות המוצעות במכרז זה .המציע יגיש הצעה אחת בלבד
לכל חבילה .על המציע לציין במפורש בהצעתו ,לאילו חבילות מוגשת הצעתו .מציע יכול לזכות
בחבילה אחת או יותר בהתאם לאמור במכרז זה.
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.12

המחיר המוצע לחבילת התקצירים לא יפחת ממחיר המינימום של ( ₪ 500,000חמש מאות אלף
שקלים חדשים).

.13

הצעה לחבילת התקצירים הכוללות מחיר נמוך ממחיר המינימום –תיפסל.

תנאי סף
.14

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים על כל הדרישות המצטברות ,כדלקמן:
14.1

תאגיד ,שהוא בעל זיכיון ו/או רישיון (או זכות אחרת על-פי הדין הישראלי) ,לשדר
בישראל ערוץ  /ערוצי טלוויזיה ,והרשאי על פי כל דין ,לשדר שידורי ספורט במסגרת אותו
ערוץ או תאגיד שהינו ספק שירותי טלוויזיה כהגדרתו במכרז זה.
כהוכחה לעמידה בתנאי סף זה ,יצרף המציע תעודת רישום מאושרת ע"י רשם
החברות/השותפויות או כל משרד אחר בו מתנהל רישום לגבי סוג התאגיד הרלוונטי ,או
העתק נאמן למקור של התעודה .התאגיד רשאי לפנות למציע ולדרוש ממנו כל מסמך
המעיד על זכותו לשדר בערוץ  /ערוצי טלוויזיה ,ו/או על זכותו לשדר שידורי ספורט ,ככל
שלדעתו הדבר נדרש לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה ,והמציע ייענה לדרישה זו.

תעודת הרישום תצורף כנספח  2למסמך פרטי המציע אשר יוגש בהתאם ל -נספח ה'
למסמך ההזמנה כפי שיבואר להלן.
14.2

מציע אשר הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ז– .1976להוכחת העמידה בתנאי סף זה יצרף המציע את האישורים כנספח 3
למסמך פרטי המציע אשר יוגש בהתאם ל -נספח ה' למסמך ההזמנה כפי שיבואר להלן.

.15

אין באמור כאן כדי לגרוע מסמכות התאגיד ,לפי שיקול דעתו ,לפסול מציע מכל טעם סביר אחר,
ובכלל זה מטעמי ניגוד עניינים ,ניסיון שלילי או עבר פלילי.

.16

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות ההליך.

קבלת מסמכי המכרז ופנייה להבהרות
.17

מסמכי המכרז המפרטים את תנאיו ,הינם כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת
.www.kan.org.il

.18

מציע רשאי לפנות לתאגיד בשאלות הבהרה בלבד ,אל רכזת ועדת המכרזים הגב' איילת אלינסון,
בכתובת המייל  ayelete@kan.org.ilעד לא יאוחר מיום  19.6.2022בשעה  .12:00תשובות
לשאלות הבהרה יפורסמו יחד עם השאלות באתר התאגיד בכתובת  www.kan.org.ilויחשבו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
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.19

במסגרת המחויבויות של התאגיד כלפי ה EBU -ו FIFA -עליו לקבל אישור להתקשרות עם
הזוכה .לשם כך על המציע למלא את טופס האישור מראש .רק לאחר קבלת האישור המתאים,
התאגיד יוכל להעביר לזוכה את הסכם  EBUלשידור משנה עליו יידרש הזוכה לחתום תוך  7ימים
מיום קבלתו מהתאגיד ולא יאוחר מה 1 -באוגוסט ,2022 ,לפי המוקדם .אם הזוכה לא יחתום עד
למועד זה ,התאגיד יהיה רשאי לבטל את זכייתו לאלתר ולהעבירה למציע אחר או להשאיר זכויות
אלה בידי התאגיד.

שינויים במכרז
.20

התאגיד רשאי בכל עת ,עד למועד הגשת ההצעות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לתקן או לשנות את
מסמכי המכרז ,ובלבד שפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט שלו; המציעים יערכו את
הצעותיהם ,או יתקנו את הצעותיהם ,בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור .כל תיקונים ו/או
שינויים כאמור ,לרבות תשובות לשאלות הבהרה ,ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.

עמידה בהוראות החוזה והסכם EBU
.21

בכפוף לאישור ה EBU -את שידור המשנה על ידי הזוכה כמפורט בסעיף  19לעיל ,הזוכה יידרש
לחתום על הסכם  EBUכלשונו ולהחזירו לתאגיד חתום עד ליום  ,1.8.2022למעט אם התאגיד
אישר אחרת מראש ובכתב.

.22

הזוכים במכרז יתחייבו בכל ההתחייבויות החלות על ה LICENSEE-לפי הסכם  ,EBUבשינויים
המחויבים ,וזאת בנוסף להוראות מסמך זה והחוזה .היכן שקיימת בהסכם  EBUברירה בין
אפשרויות ,תיקבע האפשרות המחייבת לפי האמור בחוזה או במסמך ההזמנה.
מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה נשוא מכרז זה לבין הוראות הסכם ,EBU
הוראות החוזה הן שתגברנה .למען הסר ספק ,בכל מקרה לא יהיה בהוראות הסכם  EBUכדי
להוסיף לזוכה זכויות שלא פורטו במפורש במכרז זה.
מובהר בזאת כי הזוכה יידרש לעמוד בכל הוראה ו/או הנחיה של פיפ"א ו/או  EBUככל שתהיה
כזו מעת לעת ,אף אם יהיה בהן כדי לשנות את הוראות החוזה או הסכם  EBUאו אף אם טיוטת
הסכם  EBUעצמה תשונה על ידי פיפ"א .EBU /

מסמכי ההצעה
.23

כל משתתף נדרש למלא אחר כל ההוראות המפורטות במכרז ולהגיש את הצעתו בהתאם להן..

.24

על המציעים לקרוא את כל מסמכי המכרז .מסמכי המכרז והחוזה ,יחד עם התחייבויות המציע
בהצעתו ,ובכפוף לשינויים עליהם יורה התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי ,הם שיחייבו את הזוכים
במכרז.
על המציעים לעקוב אחר עדכונים ו/או תיקונים ככל שיהיו ,ו/או תשובות לשאלות הבהרה,
שיתפרסמו באתר התאגיד עד למועד האחרון להגשת ההצעות .הנוסח האחרון של מסמכי המכרז
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לרבות תשובות לשאלות הבהרה ,כפי שיופיע באתר התאגיד נכון למועד הגשת ההצעות ,הוא
המחייב.
.25

מסמך זה על כל נספחיו וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם ,אם יתווספו ,לרבות
התשובות לשאלות ההבהרה שיפורסמו באתר ,כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע בחתימה
ובחותמת של מורשה חתימה בכל עמוד ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה ,אשר יחד עם
הצעת המחיר מטעם המציע יהוו את הצעת המציע בהליך (להלן" :הצעת המציע" או "מסמכי
ההצעה") .הצעת המציע תכלול כחלק בלתי נפרד ממנה את המסמכים דלהלן:
25.1

מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמוד ובמקום המיועד לכך בסוף המסמך; לגבי
נספחי מסמך זה יחולו ההוראות כמבואר להלן.

25.2

החוזה שנוסחו מצורף כנספח א' למסמך זה חתום על-ידי המציע בכל עמוד ובמקום
המיועד לכך בסוף המסמך ,על כל נספחיו;

25.3

מסמך פירוט חבילות המשחקים נספח ב' למסמך זה כשהוא חתום על ידי המציע;

25.4

מסמך הצעת המציע נספח ב 1למסמך זה כשהוא חתום על ידי המציע;

25.5

טופס לאישור מראש נספח ד' למסך זה -כשהוא מלא וחתום בפרטי המציע באנגלית;

25.6

נספח פרטי המציע ,ובעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע ,חתום בידי
המציע ,בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמך זה .למסמך פרטי המציע יצורפו:
 25.6.1אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע  -יצורף כנספח ;1
 25.6.2תעודת רישום המציע כתאגיד אשר תצורף כנספח  2למסמך פרטי המציע;
 25.6.3האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ז–  ,1976אשר
יצורפו כנספח  3למסמך פרטי המציע.
 25.6.4תצהיר חתום בפני עו"ד בדבר עמידת המציע בחוק עיסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ז –  ,1976יצורף כנספח  4למסמך פרטי המציע (נוסח התצהיר הנדרש מצורף
לנספח ה').

25.7

חתימה של המציע על הנוסח שבו תוגש בעתיד הערבות לקיום החוזה ,אם וכאשר יזכה
המציע במכרז ,כאמור בסעיף  61להלן ,לפי הנוסח המצורף כנספח ו' למסמך זה.

25.8

התחייבות להימנע מניגוד עניינים – תצורף בנוסח המצורף נספח ז' למסמך זה.

25.9

התחייבות לשמירה על סודיות – תצורף בנוסח המצורף נספח ח' למסמך זה.

.26

התאגיד ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע אישורים ו/או
מסמכים נוספים שלדעתו יש עניין בהמצאתם.

.27

התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמציעים הבהרות ו/או מסמכים נוספים בנוגע למסמכים אלו.
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.28

מסמכי ההצעה יוגשו בעותק אחד מלא מודפס – מקור ,עותק נוסף סרוק על-גבי דיסק און וכן
עותק מושחר כמפורט בסעיף  65להלן .נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על
גבי המדיה הדיגיטלית .במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה המודפסת.

.29

בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את תנאי המכרז והחוזה (להלן ביחד:
"התנאים") ,וכי הוא מסכים לכל התנאים ,על כל מרכיביהם ,חלקיהם ונספחיהם ,וכי הוא יהיה
מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל הליך שיפוטי ומעין שיפוטי כנגדם.

אופן הגשת ההצעה
.30

מציע יגיש הצעה בשמו בלבד.

.31

על אף האמור בסעיף  30לעיל ,מציעים יוכלו להגיש הצעה משותפת לחבילת השידורים הישירים
בלבד .למען הסר ספק ,בהצעה משותפת ,כל אחד מיחידי המציע חייב לעמוד בתנאי הסף בעצמו.

.32

המציע יגיש את הצעתו למכרז במעטפה סגורה במסירה ידנית ,לא יאוחר מיום  26.6.2022בשעה
 14:00בצהריים בתיבת המכרזים במשרדי התאגיד ,רח' כנפי נשרים  ,23ירושלים ,קומה  ;3הצעה
שתוגש שלא באופן האמור או לאחר המועד האמור מכל סיבה שהיא ,אף אם נשלחה לפני מועד זה
 עלולה להיפסל לפי שיקול דעתו הבלעדי של תאגיד.המעטפה לא תכלול כל סימני זיהוי למעט "מכרז מס' ."21/2022

.33

התאגיד רשאי לדחות את המועד האמור על פי שיקול דעתו ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט
של התאגיד ,באחריות המציע לעקוב אחר פרסומים כאמור.

.34

מציע אינו רשאי לערוך שינוי או תוספת במסמך זה ונספחיו או מסמכי ההצעה ,או לציין
הסתייגויות ותנאים בתשובותיו (בסעיף זה  -שינויים) ,אלא אם נאמר אחרת במפורש .התאגיד
רשאי להתעלם משינויים אלה ,כאילו לא נכתבו ,או לפסול את ההצעה ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.

אופי ההצעה המוגשת וגילוי נאות
.35

המציע ישתמש בהצעתו במושגים ובביטויים הקבועים במסמך זה ,וישתמש במונחים באופן עקבי.
הצעה שלא תכלול את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ,לפי תנאי מסמך זה ,עלולה להיפסל,
לפי שיקול דעתו של התאגיד.

.36

המציע יכלול בהצעה פרטים מלאים מדויקים ובהירים ,בכל הנוגע למידע המבוקש ,ולא יכלול
במישרין או בעקיפין ,או בדרך של השמטה ,מידע או תשובה העלולים להטעות .הצעה אשר תכלול
דבר העומד בסתירה או שאינו מתיישב עם הוראות מסמך זה ,עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתו של
התאגיד.

.37

התאגיד רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לדרוש מהמציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו,
עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון ,איתנות פיננסית וכן כל מידע אחר שלדעתו יש עניין
לגלותו.
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.38

חתימתו של המציע על הצעתו תשמש כאישור על הסכמתו לכל האמור במסמך זה ובהסכם ,על כל
תנאיהם ,והסכמתו של המציע כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד תנאי מסמך זה.

דיון עם המציעים
.39

התאגיד רשאי בכל עת ,על פי שיקול דעתו ,לדון עם מציע על הצעתו ,לבקש הבהרות ,תיקונים או
שיפורים מכל מין וסוג שהוא בהצעתו ,בין בעל פה ובין בכתב לאור העובדה שמדובר בהתקשרות
בעלת תכונות מיוחדות ,ואפיונים בלתי נפוצים לרכישת זכויות שידור .התאגיד יהא רשאי לבוא
במגעים רק עם חלק מהמציעים ,ובלבד שיישמר עקרון השוויון בין המציעים.

.40

גם לאחר קביעת הזוכה ,רשאי התאגיד לבוא בדברים עם הזוכה או עם זוכה חליפי ,כדי להבהיר,
לתקן או לשפר את הצעתו .מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות ,להחליף ,לגרוע או להוסיף משחקים או
חבילות בה/ן זכה הזוכה.

.41

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או מהצעתו המעודכנת או להפכן לכדאיות פחות
לתאגיד .כל שינוי אחר בהצעה ,לרבות שיפור תנאיה ,ייעשה בהתאם להוראות מסמך זה או על-פי
הנחיות התאגיד.

.42

כל התדיינות עם המציעים תעשה בהתאם לתקנה  7לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – .1993
למען הסר ספק יובהר כי מידע שלא נמסר בכתב על-ידי נציגיו המוסמכים של התאגיד לא יחייב
את התאגיד בכל צורה שהיא.

.43

התאגיד רשאי לזמן את נציגי המציעים לדיון במועד שעליו תימסר הודעה למציעים ,שבו יתבקשו
להשיב על שאלות התאגיד בקשר להצעת המציע .בדיון ישתתפו מטעם המציע כל בעל תפקיד עליו
יורה התאגיד.

.44

התאגיד יראה בתשובות שימסור משתתף בדיון ,אם יתקיים ,התחייבות מטעם המציע ,ויהיה
רשאי לעבדן באופן שיהפכו ,כולן או חלקן ,לחלק מתנאי החוזה ,אם יזכה .מובהר כי התאגיד
רשאי שלא לזמן את המציעים או מי מהם לדיון כאמור.

.45

בלי לפגוע באמור לעיל ,התאגיד רשאי להתיר למציעים או למי מהם לתקן את הצעותיהם ,לפי
קווים מנחים שיקבע בדבר היקף התיקונים שיותרו ,ותוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.

.46

בלי לגרוע מכלליות האמור רשאי התאגיד (אך לא חייב) להתיר תיקון של פגמים בפרטים ובמידע
בהצעות ,וכן תיקון כל פגם אחר שיראה התאגיד לנכון.

.47

להסרת ספק מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לחייב את התאגיד להתיר תיקונים כלשהם בהצעה,
וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות המתירה
תיקון פגמים מסוג אחר.

.48

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  39-47לעיל ,התאגיד יהא רשאי על פי שיקול דעתו לקיים הליך
תחרותי נוסף ( )Best & Finalבין שני המציעים (או יותר) אשר הגישו את ההצעות הטובות
ביותר ,במקרה בו לדעת התאגיד ההפרש בין ההצעות הגבוהות ביותר הינו קטן ,ו/או אם לדעת
התאגיד ניתן לקבל הצעות מחיר טובות יותר בעבור התאגיד ,בהתחשב במקדם שלהלן מאלו
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שהוגשו על ידי אותם מציעים ו/או בכל מקרה שלפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד הליך האמור
מתאים בנסיבות העניין.
במקרה כזה יתבקשו שני המציעים (או יותר) להגיש הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם ,בתנאים
מיטיבים עם התאגיד ,לעומת הצעתם המקורית .לא הגיש מציע הצעה נוספת ,או שהגיש הצעה
נוספת שתהיה נמוכה יותר ,תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית ומחייבת.

זכייה במכרז ומתן זכות השימוש
החלטה על הזוכה במכרז
אמת המידה לבחירת הזוכה במכרז הינה המחיר המוצע עבור חבילות השידורים .על

.49

אף האמור ,יינתן יתרון מובנה כמפורט להלן ,ככל שהערוץ מאפשר צפייה על ידי ציבור רחב ככל
הניתן וללא תשלום נוסף ,בהתאם למקדם הנקוב בטבלה שלהלן.
בהתאם לאמור בסעיף  49לעיל ,דירוג ההצעות ייעשה באופן הבא:

.50

סוג הערוץ המוצע

מקדם – X
1

ערוץ פתוח
ערוץ בחבילת הבסיס

בתשלום
ערוץ
הפלטפורמות)

0.9

בכל

0.8

(נקלט

ערוץ ייעודי (נקלט בפלטפורמה אחת
בלבד) ללא תשלום נוסף לצופה

0.25

(נקלט

0.1

בתשלום
ייעודי
ערוץ
בפלטפורמה אחת בלבד)

דוגמא:
 .1מצב בו יש שני מציעים לחבילת השידורים הישירים  -ערוץ טלוויזיה פתוח המציע  950,000שקל
וערוץ בחבילת הבסיס יציע  1,000,000שקל .המקדם של הצעת הערוץ הפתוח הוא  ,1ולכן ההצעה
עומדת על  .₪ 950,000המקדם של הצעה לערוץ בחבילת הבסיס הוא  ,0.9ולכן הצעה זו תיחשב כ-
 ,₪ 900,000ולכן הערוץ הפתוח שהציע פחות כסף בפועל ,הוא שיזכה בחבילה.
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.51

במקרה של מחיר זהה בין שני מציעים בהתאם לחישוב האמור לעיל ,התאגיד יפעל בהתאם לאמור
בסעיף  48לעיל.

.52

מבין המציעים אשר עמדו בתנאי הסף במכרז ,ובכפוף לזכותו של התאגיד לבוא בדברים עם
מציעים כולם או חלקם ו/או הליך תחרותי נוסף כאמור בסעיף  48לעיל ,התאגיד יחליט על זוכה
במכרז ,ורשאי הוא להכריז על מציעים אחרים כזוכים חליפיים ("זוכה חליפי").

.53

התאגיד יודיע על החלטתו למציעים במכרז ,סמוך ככל הניתן לאחר קבלת החלטתו הסופית ולא
יאוחר מ 7-ימים מיום קבלתה.

.54

התאגיד יהא רשאי לדחות את כל ההצעות או את חלקן ,בתנאים שיקבע ,ו/או לא לבחור זוכה
במכרז בכלל אם לפי שיקול דעתו הבלעדי לא נמצא מציע שהצעתו ראויה לזכות במכרז ,אם היה
מציע יחיד במכרז או מכל סיבה אחרת .לא העניק התאגיד את כל זכויות השימוש כאמור במכרז
זה ,רשאי הוא ,במועד שיקבע ,לצאת במכרז חדש לקבלת הצעות ממציעים אחרים לרכישת זכויות
זהות או חלק מהן או זכויות אחרות ,או לנהל משא ומתן עם מציעים או עם אחרים ,והל לפי
שיקול דעתו.

.55

בלי לגרוע מהאמור להלן ,התאגיד רשאי להחליט כי הזכייה במכרז תהיה מותנית בתנאים
שהזוכה צריך לקיימם במועדים שיקבע .במקרה זה תיחשב הזכייה במכרז כזכייה מותנית עד
מילוי התנאים לשביעות רצון התאגיד.

.56

לא עמד הזוכה בתנאים לשביעות רצון התאגיד במועדים שקבע ,ו/או לא חתם על החוזה ,ו/או
התברר שאינו מסוגל או אינו מתכוון לקיים את החוזה ,ו/או שלא נמסרה לו זכות השימוש מסיבה
אחרת כדין ,רשאי התאגיד לבטל את זכייתו ולבחור זוכה חליפי כזוכה ,או להחליט על קיומו של
מכרז לבחירת זוכה אחר במקומו של זה שבוטלה זכייתו או לפעול בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

.57

התאגיד אינו מתחייב לבחור בהצעה הגבוהה ביותר או לבחור בהצעה כלשהי כזוכה במכרז.

אישורי ה EBU-ופיפ"א להתקשרות
.58

מובהר כי חתימת הסכם עם הזוכה והעברת זכות השימוש בזכויות השידור על פי מכרז זה,
מותנות בקבלת אישור מראש ובכתב מאת  EBUופיפ"א .לזוכה במכרז לא תהיה כל טענה,
תביעה או זכאות לסעד כלשהו כלפי התאגיד באם ה EBU-ו/או פיפ"א יחליטו מסיבה כלשהי
שלא לאשר את העברת זכויות השידור או כל חלק מהן לפי מכרז זה ,וזאת אף אם הזוכה עמד
בתנאי הסף שנקבעו במכרז זה.

.59

יודגש כי בהגשת ההצעה ,לרבות מסמכי ההצעה והצעת המחיר במסגרת מכרז זה (לרבות בשלב
 ,)best & finalמביע המציע הסכמתו לחשיפתה המלאה גם בפני ה ,EBU-ו/או פיפ"א ו/או כל מי
מטעמם.
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צעדים הנדרשים מהזוכה לאחר זכייתו
.60

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז ,לאחר קבלת הודעה על זכייתו במכרז,
יחויב זוכה ,כתנאי להשתכללות החוזה ,למלא בקפדנות אחר כל דרישה של התאגיד לשביעות רצון
התאגיד ,לפי העניין.

.61

ערבות ביצוע
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יחויב הזוכה ,לאחר הודעת התאגיד על זכייתו במכרז ("הודעת
הזכייה") להמציא לתאגיד במועד חתימת התאגיד על החוזה וכתנאי לחתימתו ,ערבות בנקאית
אוטונומית ובלתי מותנות אשר תוצא על-ידי בנק בישראל לטובת התאגיד להבטחת מילוי תנאי
החוזה ,בשיעור של  5%מגובה התמורה שעל הזוכה להעביר לתאגיד בסך הכל בגין זכויות
השימוש בחבילות המשחקים ,לרבות התמורה הנוספת ככל שהוצעה על ידו ,צמוד למדד המחירים
לצרכן האחרון הידוע ביום ההודעה על הזכייה .הערבות תהיה בתוקף עד תאריך ,31.12.2022

כאשר התאגיד רשאי לדרוש הארכת תוקפה מעת לעת .הערבות תהיה בנוסח אשר צורף כנספח ו'
למסמך זה (במכרז זה" :ערבות ביצוע").

השתכללות החוזה
.62

מובהר בזאת כי ביצוע החוזה על ידי הזוכה/ים כפוף לאישור מוקדם של פיפ"א וה EBU -כאמור
לעיל ,ויבוצע בהתאם לכל הוראות והנחיות פיפ"א ו/או  EBUלרבות כל חובה ו/או מגבלה
שנקבעה על ידן בנוגע לשימוש בזכויות ,ולזוכה לא תהא כל טענה בעניין זה .ידוע לזוכה כי פיפ"א
רשאית להשעות ו/או לבטל כל אישור שניתן על ידה לשימוש בזכויות בכל מקרה לא השימוש
בזכויות לא נעשה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או הסכם ה.EBU -

החוזה  -מסמך ממצה
.63

נחתם החוזה ע"י התאגיד עם זוכה ,יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות ,חובה או
סמכות בהתבסס על מידע ,הבטחה ,התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרטיכל ,דיון או
הצהרה שנעשו מחוץ לחוזה ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין לפני שניתן החוזה  -לרבות במסגרת הליכי
מכרז זה  -ובין לאחר שניתן.

.64

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז או החוזה ובכל מצג ו/או הבטחה ו/או
הצהרה של התאגיד או מי בתאגיד כדי להגביל או לגרוע או לפגוע בסמכות התאגיד בכל עניין
שהוא ,לרבות מסמכותו של התאגיד להתקין כללים ולשנות כללים קיימים ,או להפעיל כל סמכות
המוקנית לו על פי כל דין כפי שיחול מזמן לזמן.
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זכות עיון
.65

לאור הרגישות של חלק מהמידע הכלול בהצעות במכרז זה ,על כל מציע להעביר לתאגיד בעת
הגשת הצעתו כחלק מהעותקים שהגיש כאמור בסעיף  28למסמך זה עותק הצעתו עותק שבו
מושחרים הסודות המסחריים אשר בהצעתו (להלן "עותק מושחר").

.66

לאחר ההחלטה על הזוכה במכרז כל פניה לעיין בחומר הקשור למכרז ("פונה" או "פונים" לפי
העניין) תיעשה ותטופל באופן כדלקמן:

.67

66.1

בקשה מפורטת לעיין בחומר כאמור תוגש בכתב במשרדי התאגיד.

66.2

התאגיד יהא רשאי למסור לפונים עותק מפרוטוקול דיוני וועדת המכרזים לאחר שזה
יאושר על ידה .מפרוטוקול הדיונים יימחקו ולא יימסרו לפונים קטעים אשר ,לדעת
התאגיד ,יש בהם משום פגיעה בסודות מסחריים או מקצועיים או בפרטיות של מציעים
או גופים הקשורים בהם ,וכן קטעים שחשיפתם עלולה לפגוע בסודות המקצועיים של
התאגיד ,או לפגוע בכל אינטרס אחר המוכר בדין.

66.3

אם יבקשו פונים לעיין בהצעות במכרז ,מסכים המציע במכרז כי התאגיד יהא רשאי
למסור לפונה את העותק המושחר שמסר כאמור לעיל .לא מסר המציע עותק מושחר יהא
התאגיד רשאי לגלות את הצעתו במלואה .עם זאת ,התאגיד יודיע למציע על כך שלושה
ימים מראש .בכל מקרה יהא התאגיד רשאי לגלות גם קטעים שהושחרו וזאת לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,ובלבד שנתן על כך הודעה של  7ימים מראש למציע שאת הצעתו מבקשים
לגלות.

66.4

בכל מקרה ,הצעת המחיר של המציע ,לא תיחשב כסוד מסחרי ו/או מקצועי.

66.5

התאגיד רשאי לפרסם תקציר מעיקרי הצעותיהם של המציעים או מי מהם.

66.6

כל מציע מסכים בהגשת הצעתו להסדרי העיון והפרסום המפורטים לעיל.

66.7

בכל מקרה עיון בהחלטות ועדת המכרזים ו/או בהצעות במכרז ,כרוך בתשלום סך של 75
 ₪לתאגיד ,לכיסוי העלות הכרוכה בכך.

עקרון ה"עיפרון הכחול"
הובא עניין הנוגע ,קשור או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה ,כי הוראה
מהוראות מסמכי המכרז פסולה ,משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל טעם אחר ,תיראה
אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי שתעמוד בתוקפה; הביטול או
הצמצום האמור לא יפגע ביתר הוראות המכרז והן יוותרו בתוקף מחייב ,זולת אם התאגיד יחליט
כי עקב ביטול או צמצום כאמור יש לערוך במכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.

- 18 -

הליכים משפטיים
.68

התאגיד מבהיר כי אם יהיו פניות לבית המשפט בקשר למכרז ,אין הוא מציג כלפי המשתתפים כל
מצג בעניינם ובעניין האפשרות שצו שיפוטי יעכב ,יגביל ,או ישנה את הליכי המכרז או את תנאיו.

.69

בלי לגרוע מכלליות האמור ,בחתימתו על ההצעה ובהגשתה מאשר המציע ,כי לא תהיה לו כל
טענה או דרישה כלפי התאגיד ו/או כלפי  EBUו/או פיפ"א ,לא לגופם של דברים ולא לעניין
הוצאות שהוציא ונזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לו בהכנת הצעתו ובכל הקשור למכרז
ולהיערכותו לזכייה אפשרית ,בכל הנובע מהחלטות שיקבל בית משפט ,לרבות אם בשל החלטות
כאמור יעוכבו הליכי המכרז ,ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכרז.

בכבוד רב,
ועדת המכרזים
תאגיד השידור הישראלי

הצהרת המציע:
אנו הח"מ ,מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים המפורטים במסמך זה.
______________________________________
המציע [יש להוסיף את חתימת המציע בעמוד זה ובכל עמוד של מסמך זה וכל אחד מנספחיו]

- 19 -

נספח ב' :פירוט חבילות המשחקים

חבילה

מה כלול בחבילה?
▪ שידור ישיר בבלעדיות בטלוויזיה בישראל של
המשחקים אשר זכויות השידור בהם מוצעות
למכירה ,כמפורט להלן ,הכוללים:

1

"שידור ישיר"

▪  8משחקי הכרעה בשלב הבתים כמפורט
בטבלה להלן
▪ זכות לתקציר בהגבלות המפורטות במסמכי
המכרז
▪ שני שידורים חוזרים של כל אחד מהמשחקים
במועדים המפורטים במסמכי המכרז

2

3

"תקצירי
המשחקים"

"שידור חוזר"

רגעים נבחרים של כל משחקי המונדיאל

שידור חוזר של כל משחקי המונדיאל
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המשחקים המוצעים למכירה
בחבילת "שידור ישיר"
שלישי

17:00

אקוואדור

סנגל

.1

29.11

.2

29.11

שלישי

21:00

ארצות הברית

איראן

.3

30.11

רביעי

17:00

דנמרק

אוסטרליה

.4

30.11

רביעי

21:00

ארגנטינה

פולין

.5

1.12

חמישי

17:00

קנדה

מרוקו

.6

1.12

חמישי

21:00

ספרד

יפן

.7

2.12

שישי

17:00

פורטוגל

קוריאה

.8

2.12

שישי

21:00

ברזיל

קמרון
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נספח ב'()1

מכרז  21/2022לרכישת זכות שימוש בזכויות שידורי טלוויזיה
ממשחקי הגביע העולמי בכדורגל ,קטאר 2022
הצעת המציע

.1

אני/אנו הח"מ ,קראת/נו ועיינתי/נו בכל המסמכים המפורטים מטה ,על נספחיהם השונים,
והמהווים כולם יחד את מכרז .21/2022
מכרז  21/2022לרכישת זכות שימוש בזכויות שידורי טלוויזיה ממשחקי הגביע העולמי בכדורגל,
קטאר  ,2022ונספחיו -
נספח א'  -ההסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי לבין הזוכה במכרז;
נספח ב' – פירוט חבילות המשחקים;
נספח ב' - 1הצעת המציע (מסמך זה);
נספח ג' – נספח לוח המשחקים;
נספח ד' -טופס אישור מראש;
נספח ה'  -מסמך פרטי המציע;
נספח ו'  -נוסח לערבות ההצעה;
נספח ז' -נספח ניגוד עניינים;
נספח ח' – נספח סודיות.

כל המסמכים דלעיל על נספחיהם מהווים יחד את מסמכי המכרז וההסכם.

.2

הנני/נו מצהיר/ים בזה כי ברשותי/נו נמצאים המסמכים והמפרטים הנזכרים במכרז/הסכם זה,
וכי קראתי/נו והבינותי/נו את תוכנם ,כי אני/ו מסכים/ים לכל התנאים הנקובים בהם ,וכן כי
קבלתי/נו את כל ההסברים שבקשתי/נו לדעת .אם הצעתי/נו תיבחר אני/נו מתחייב/ים לבצע את
ההסכם בכפוף לדרישות המפורטות במסמכים ובמפרט הנ"ל.
הנני/נו מצהיר/ים כי בהצעתי/נו נלקחו בחשבון כל ההוצאות הקשורות ברכישת זכויות שימוש
כמפורט במסמכי המכרז ,ובהתאם לכך ערכתי/נו והגשתי/נו את הצעתי/נו.
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אנו מעוניינים להגיש הצעה לחבילות המשחקים המפורטות להלן ,במחירים המצוינים להלן
בטבלה:
**לכל חבילה מוצעת ,יש לרשום מחיר כולל בש"ח לחבילה; מציע המעוניין בשלוש החבילות,
יפרט את הצעתו בשורה של "הצעה כוללת"; מציע המעוניין להציע הצעה כוללת לכל החבילות,
ובנוסף ולחילופין מעוניין להציע הצעה על אחת החבילות – יציין בכל שורה בה מופיעה החבילה
בה הוא מעוניין ,את הצעתו.

.3

טבלת הצעת המחיר
חבילה

1

סוג הערוץ בו החבילה ניתנת

מחיר מוצע בש"ח לחבילה

לצפייה 2

(ערוץ טלוויזיה פתוח /ערוץ טלוויזיה בחבילת הבסיס/
ערוץ טלוויזיה בתשלום /ערוץ טלוויזיה ייעודי)

"שידור ישיר"

"תקצירי המשחקים"3

"שידור חוזר"

.4

אני/נו מסכים/ים כי הצעתי/נו זו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו במשך תקופה של  90יום
מהיום האחרון להגשת ההצעות וכי לא אוכל/נוכל לבטל הצעה זו בתוך זמן זה גם אם התאגיד
טרם הודיע לי/לנו כי החליט להתקשר עמי/נו בהסכם.

.5

אם הצעתי/נו תתקבל ,הריני/נו מתחייב/ים:

 1פירוט החבילות כמתואר בנספח ב' למכרז.
 2הגדרות סוגי הערוצים מפורטות במכרז.
 3לחבילת התקצירים נקבע מחיר מינימום כמפורט במכרז.
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א .לחתום על ההסכם (נספח א' למכרז) על כל מסמכיו כפי שפורטו בסעיף  1דלעיל בתאריך
שאדרש/נדרש לעשות זאת ע"י התאגיד.
ב .להפקיד בידי התאגיד ,עם חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודה למדד
המחירים לצרכן בשיעור של  20%מגובה התמורה הכוללת שיהיה עלינו לשלם לרשות
בהתאם לחוזה ,כמפורט במסמכי המכרז.

.6

הריני מאשר בזאת כי ידוע לי שהתאגיד איננו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה
כל שהיא; וכי התאגיד רשאי לקבוע מציעים כזוכה/ים חלופיים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.

.7

הריני מאשר בזאת כי ידוע לי שעל אף חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות ,זכייתי במכרז,
ובתוך כך קבלת הזכויות המוצעות בו והכלולות בחבילה שבחרתי ,כפופה לאישור ה.EBU -
ככל שיינתן אישור כאמור ,אדרש לחתום על הסכם  EBUכהגדרתו במכרז וזאת תוך  7ימים
מהודעת התאגיד כי ניתן אישור הEBU -לבחירה בי.
ידוע לי כי ככל שלא יינתן אישור של ה EBU -לבחירה בי ,התאגיד יהיה רשאי לבחור מציע
אחר או לא לבחור מציע כלל ,ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

חותמת וחתימת המציע/ים

_______________________________

שם המציע/ים וכתובתו/תם

________________________________
________________________________

טלפון ______________

פקס ______________ נייד ____________

דוא"ל ______________________ @ __________________________

תאריך ____________
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נספח ג'

משחקי התחרות
מצורף קובץ  PDFובו פירוט המשחקים
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נספח ד'

מצ"ב טופס אישור פיפ"א לזכיינים
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נספח ה'
תצהיר בדבר קיום חוקי עבודה
והתחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________(להלן " :המציע ") מצהיר בזאת,
בכתב ,כדלקמן:

.1

קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום בשנה האחרונה ,לכל עובדיי כמתחייב
חוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים
עליי ,אם חלים עליו ,ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה לחוק בית
הדין לעבודה ,תשכ"ט  1969 -ששר הכלכלה ממונה על ביצועם ,וכ ן חוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה  ) 1995 -ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר
מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים
הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים
שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.

.2

הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:
(יש לסמן  Xבמקום המתאים)


המציע או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום .



המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים
זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשאה
האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

לעניין סעיף זה –
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו " -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),
תשמ"א .1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1

חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע .

( )2

אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א)

בעל השליטה בו ;

(ב)

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה
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במהותו להרכב כאמור של המציע ותחומי פעילותו של חבר בני
האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע ;
(ג)
( )3

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה ;

אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חב ר בני אדם
אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע ;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק
עובדים זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( .)31.10.2002
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים ,התשנ"א .1991 -
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי
שליטה בחבר בני אדם.

.3

אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .

_______ _________

__________

שם המצהיר +חתימה

תאריך

אימות חתימה

אני הח"מ ,עו"ד ____________ מ.ר ______ מאשר בזאת כי ______________
רשום בישראל על פי דין וכי ה" ה ___________________ אשר זיהה את עצמו/ה
באמצעות ת.ז .מס' _________ וחתם על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
מוסמך לע שות כן בשמו.

___________

_____________

שם

חותמת וחתימה

_____________
תאריך
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נספח ו'
תאריך ...................
נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ....................................
.1

לבקשת ( ...........................................להלן " -הזוכה") ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של _________  ____________( ₪שקלים חדשים) (להלן " -סכום
הערבות") ,בקשר להתחייבות הזוכה כלפיכם בהסכם מיום  .....................שנחתם בין תאגיד
השידור הישראלי לבין הזוכה ,לעניין מכרז  21/2022לרכישת זכויות שידור ממשחקי הגביע
העולמי בכדורגל ,קטאר .2022

.2

סכום הערבות ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (עליות בלבד) המתפרסם
מעת לעת על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה הבאים:
"המדד היסודי"  -יהיה מדד חודש  ...............שהתפרסם ביום  .................ו"-המדד החדש" -
יהיה המדד האחרון שפורסם לאחרונה לפני קבלת דרישתכם לפי כתב ערבות זה .אם במועד קבלת
הדרישה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה
למכפלת ההפרש שבין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הדרישה וחלוקתו במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ,ללא הפרשי הצמדה .לעניין כתב ערבות זה "סכום הערבות"  -גם ו/או בתוספת הפרשי
ההצמדה במשמע.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם,
כל סכום הנקוב בדרישה ועד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה
להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הזוכה.

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 31.12.2022כולל).

.5

כל דרישה לפי כתב ערבות זה צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב בסעיף 4
לעיל במען............................................ :

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק  .........................בע"מ
סניף ( ......................מס' )........
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נספח ז'

התחייבות להימנעות מניגוד עניינים
[לחתימה על ידי המציע]

מבלי לגרוע מהוראות ה פנייה על נספחי ה וממסמכי 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 ,ואם אזכה ב הליך מתחייב להמשיך עמוד
בכל הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת ההתקשרות ,כדלקמן:

 .1המציע ומי מהצ וות אשר מוצע ויועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים נשוא
המכרז ,לא נמצא ולא יי מצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד
עניינים ,בין ביצוע השירותים לפי הליך זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם.

 .2בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי ל א 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 ג ם ענינו של לקוח ,שהמציע או מי
מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או עובד העובד עי מו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים/
מבקרים.

__________
תאריך

______________________
שם מורשה החתימה +חתימה
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נספח ח'
התחייבות לשמירת סודיות
הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר ל השתתפותי בהליך קבלת הצעות ו/או (במידה
ואזכה בו) הסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי לבין ............................
(המציע) יתכן כי אקבל ל חזקתי או יבוא לידיעתי מידע (  ,)Informationאו ידע Know-
) ) Howכלשהם לרבות תכתובת ,חוות דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד
מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע
שידיעתו תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכו ל להגיע אליו ,בין בעל
פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר
העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמ ור ,נתונים,
מסמכים ודו"חות (להלן " :המידע ");
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה ב סוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל
אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם ,ללא קבלת אישור
נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או ל צדדים נזק וגם 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
.6
.7
.8

.9
. 10

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.
לה שתמש 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 ה אמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על -ידי
המציע או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או ג וף 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 כ ל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי
כתב התחייבות זה ובין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית,
ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
להביא לידיעת עובדי או קב לני משנה או מי מטעמי ,ככל שישנם ,את האמור בהתחייבות
זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונ ש 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 זו ,וז את בין אם
אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
להחזיר לידיכם ולחז קתכם 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 או חומ ר שהכנתי עבור התאגיד .כמו כן ,הנני מתחייב
לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המיד ע.
בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד ,תהיה לתאגיד זכות
תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו
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.1981
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר יתקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו כל
הוראות כתב התחייבות זה.
מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת
המוקנית לתאגיד על -פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום
שם מלא __________________:ת"ז ______________:חתימה________________:

