מכרז פומבי מס' 8/2021
להפצת שידורי טלוויזיה ורדיו
באמצעות הלוויין עמוס בעבור תאגיד
השידור הישראלי

למכרז זה מצורפים המסמכים הבאים:
מסמך א' – הזמנה להציע הצעות
מסמך ב' – מפרט הטכני
מסמך ג' – חוברת ההצעה

למסמך זה מצורפים חמשה טפסים :טופס  – 1טופס . 5

מסמך ד' – הצעת המחיר
מסמך ה' – הסכם

למסמך זה מצורפים נ ספחים :נספח א' – נספח ' .
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מסמך א  -הזמנה להציע הצעות
.1

.2

מבוא
1.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן " :התאגיד ") הוקם מכוח חוק השידור
הציבורי הישראלי ,התשע"ד ( 2014 -להלן " :חוק השידור הציבורי ").

1.2

תפקידי התאגיד נקבעו בחוק השידור הציבורי והם כוללים בין היתר ,קיום
שידורים כשירות לציבור ואספקת סוגי תוכן שונים בא מצעים חזותיים,
קוליים וכתובים ,בטלוויזיה ,ברדיו ו בדיגיטל .אתרי התאגיד ממוקמים
בירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע.

1.3

נכון למועד פרסום המכרז ,התאגיד מ שדר שידורי טלוויזיה בשלושה ערוצי
חוזי ושידורי רדיו בשמונה ערוצי רדיו  ,ו מפיץ את שידורי הטלוויזיה ו את
שידורי הרדיו שלו במסגרת שלושה ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית  SDו/או
 HDו  8 -ערוצי רדיו באמצעות אמצעי הפצה שונים .

1.4

נכון למועד פרסום המכרז ,התאגיד מ פיץ ב הפצה בלתי מוצפנת באמצעות
הלוויין עמוס  , 7שני ערוצי חוזי בטכנולוגיית  SDו שמונה ערוצי רדיו.

1.5

הפצת שידורי התאגיד באמצעות הלוויין עמוס  ,על ידי המפיץ הנוכחי,
תסתיים בתאריך  14.6.2021התאגיד מעוניין להמשיך להפיץ את השידורים
באופן בלתי מוצפן באמצעות הלוויין עמוס באופן רציף החל מתום מועד
קבלת השירות הנוכחי  .לצורך כך ,מבקש התאגיד לקבל הצעות להפצת
השידורים בהתאם למאפיינים המפורטים במכרז זה .

1.6

מובהר כי השירותים נשוא המכרז נוגעים לליבת הפעילות של התאגיד ,ונדרשים
לשם מהות ביצוע תפקידו .על הספק הזוכה להתחייב למתן השירותים באופן
מדויק ומוקפד לשביעות רצונו המלאה של התאגיד ובאופן שתהיה נגישות מלאה
לשידורי התאגיד על ידי משתמשי הקצה .תנאי זה הנו יסודי עקרי ומהותי
להתקשרות מכוח המכרז דנן.

תנאים כלליים ותקופת ההתקשרות
2.1

התאגיד יהא רשאי בכל עת ,לצמצם  ,להרחיב ,לשנות ,לבטל או להחליף את
הי קפי השירותים  ,סוגם ו  /או תמהילם  ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  ,מבלי
שהתאגיד יהא מחויב לנמק או לבסס את החלטתו ומבלי שלמציע תהיה כל
טענה בקשר לכך  .הצדדים יגיעו להסכמה באשר להשלכות הכספיות ככל
שינבעו מן השינויים  ,ככל שאלה לא נ כללו בהצעת המחיר.

2.2

השירותים יסופקו בכל ימי השבוע (א – שבת כולל ,לרבות ימי המנוחה ),
בכל אחת משעות  ,ב כל אחד מימי השנה ,כולל בימי שבתון וביום הכיפורים .

2.3

הזכייה במכרז אינה מקנה ל זוכה בלעדיות במתן השירותים  .התאגיד יהיה
רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר ,לרבות
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גורם שאינו הזוכה במכרז או שלא הגיש הצעות למכרז  ,וזאת מבלי שהזוכה
יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי  .התאגיד יהא רשאי ל בחור מספר מציעים
מתאימים ולפצל ביניהם את ההתקשרות הצפויה ,ו/או לבחור רק בחלק
מסוים של אחת ההצעות.
2.4

מובהר ,כי במקרה שבו הזוכה במכרז ספק גם עבור אחרים ,ליתן עדיפות
לתאגיד במתן השירותים וזאת בכל ההיבטים .למשל :במקרה של תקלה,
על הזוכה ל פעולה לתיקונה במתקני התאגיד תחילה ו כדומה.

2.5

כתנאי מתלה לתחילת ההתקשרות עם המציע הזוכה ,על הספק להוכיח כי
איכות השידור הנה לשביעות רצונו המלאה של התאגיד .לצורך כך על
המציע הזוכה לבצע פיילוט לבדיקת איכות השידור  .ה וצאות ביצוע
הפיילוט יחולו על המציע הזוכה  .ככל שיתברר בפיילוט כי איכות השידור
אינה משביעת רצון לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,יפעל ה ספק על
חשבונו ובתיאום עם התאגיד לביצוע ההתאמות הנדרשות לשיפור איכות
השידור עד שאיכות השידור תהיה לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.
לחי לופין ,התאגיד יהיה רשאי להורות שהמציע הזוכה לא עומד בתנאי
המתלה להתקשרות .הבחירה באחת מן החלופות תהיה של התאגיד בלבד
לפי שיקול דעתו הבלעדי.

2.6

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז ת היה החל מיום  15.6.2021ותהיה
לתקופה של  36חודשים (להלן " :תקופת ההתקשרות הראשונה ") .

2.7

לתאגיד בלבד תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה
בתקופות נוספות ש ל עד  24חודשים נוספים ,או חלק מהם ,וזאת מתום
תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים או בתנאים המיטיבים עם
התאגיד (להלן " :תקופות ההארכה" )  .סה"כ תקופת ההתקשרות היינו
תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה לא תעלה על  ( 60ש ישים )
חודשים סה"כ (להלן " :תקופת ההתקשרות ") .

2.8

לאחר שיחלפו  24חודשים ממועד תחילת תוקפה של ההתקשרות ראשונה,
ובמהלך תקופת ההתקשרות ,התאגיד יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לבטל את ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות
לפי ההסכם ,כולה או חלקה ,וזאת בהודעה מוקדמת של  90ימים מראש ,
וזאת בנוסף על זכותו של התאגיד לבטל את ההסכם בהתאם לשאר התנאים
המפורטים בהסכם ו/או לפי כל דין .

2.9

ביטול ההסכם ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה
נוספות ,הנה זכות בלעדית המוקנית לתאגיד ו לספק לא תהיינה כל טענה
בשל כך.

4
.3

לוח זמנים למכרז
3.1

להלן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 28.4.2021בשעה  12:00בצהריים ,לכתובת
מיילayelete@kan.org.il :

מועד אחרון להגשת הצעות

 11.5.2021בשעה  12:00בצהריים ,לתיבת
המכרזים של התאגיד ברחוב כנפי נשרים 23
בירושלים

3.2

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים
אחרים המופיעים בגוף המכרז ,יקבעו התאריכים בטבלה.

3.3

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים
המנויים לעיל בכל עת  ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד
(  ) www.kan.org.ilולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר
לכך.
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3.4

באחריות המציע ים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד ,לפני
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה ,לגבי דחיות מועדים
ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת
המכרז.

3.5

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום
תשובות הבהרה ועדכונים למכרז ,ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או
עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו ,אף אם
פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

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

הפונים מתבקשים להגיש שאלות ובקשות באמצעות קובץ  Wordהניתן לעריכה,
בשפה העברית בלבד ,בפורמט שלהלן:
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מספר
עמוד
במסמכי
המכרז

שם
המציע

המסמך אליו מתייחסת
השאלה
(מספר המסמך ,שם המסמך ,מספר

מספר
הסעיף

פירוט השאלה

הצרופה למסמך ושם הצרופה למסמך)
המחשה:
מסמך ג' – חוברת ההצעה .טופס מס'
 - 1אימות חתימה ואישור בעלי זכויות
חתימה בשם המציע

4.3

בפנייה בדוא"ל יש לציין (בשורת הנושא)" :שאלות הבהרה  -מכרז  "8/2021לצרף
את קובץ השאלות וכן ,יש לציין את שם המציע ,שם איש הקשר מטעמו לצורך
קבלת תשובה ,מספרי הטלפון שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל).

4.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז על כל מסמכיו ונספחיו ראויות להתניה או
להסתייגות ,רשאי להעלות את השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות
דנן.

4.5

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד ,ובכל מקרה יובהר ,כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.

4.6

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון
כלשהו מסמכי המכרז ,בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה,
יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד
( )www.kan.org.ilוהמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם ,כשהוא
חתום על-ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .בכל מקרה תשובות
ותיקונים כאמור לתנאי המכרז ,יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,לכל דבר ועניין.

4.7

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים
למכרז זה ,והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז
שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו ,אף אם פורסמו בסמוך
למועד האחרון להגשת הצעות.

4.8

יובהר ,כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את
לוחות הזמנים הקבועים במכרז ,בהודעה שתינתן לפי האמור לעיל ,או בכל דרך
אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.
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.5

תנאי ה סף ל השתתפות במכרז
רשאי ל השתתף במכרז ולהג יש הצעות מציע העומד בכל הדרישות המפורטות
להלן:
5.1

המציע הינו תאגיד (חברה ,שותפות וכיו"ב) הרשום בישראל כדין וככל
שהמציע אינו תאגיד הנו עוסק מורשה כדין.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף טופס מספר  1ואת המסמכים
הנקובים בו.

5.2

המציע מקיים את כל התנאים ו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו . 1976 -
לצ ורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס מספר  2ואת
המסמכים הנקובים בו.

5.3

המציע או מי מטעמו מורשה על ידי חברת חלל תקשורת בע"מ להפיץ
שידורים באמצעות הלווין עמוס.
לווין עמוס – כהגדרתו במפרט הטכני.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן לצרף
אישור מטעם חברת חלל תקשורת בע"מ ו/או הסכם התקשרות עמם ו/או
כל אסמכתא אחרת.

5.4

ה מציע בעל רישיון בתוקף להפצת שידורים בלוויין מאת משרד התקשורת.
ל צורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן לצרף
עותק של הרישיון.

.6

תנאי סף  -כללי
6.1

מובהר בזאת כי אלא אם כן נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז ,הרי
שלצורך עמידה בתנאי הסף  ,על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמ ו ,כאישיות
משפטית עצמאית וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או כל פרט אחר של כל גוף
אשר אינ ו המציע ,למעט במקרים בהם נקבע שניתן שהניסיון יהיה של מי
מטעמו של המציע.

6.2

בהתרחש אחד מן המקרים המפורטים להלן ,המציע יהא רשאי לצורך
הוכחת עמידתו בתנאי הסף ,לצרף לנתוניו את נתוני אחד מהגופים
הבאים:
6.2.1

חברת אם של המציע;

6.2.2

חברת בת של המציע;

6.2.3

חברה שב אשכול חברות  ,כא שר המציע הוא חלק מ האשכול
ובלבד שמתקיימים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
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6.2.3.1

המציע והחברה באשכול נמצאים תחת שליטה
ו/או הנהלה משותפת ,במישרין או בעקיפין .

6.2.3.2

עריכת דוחות כספיים מאוחדים על ידי אשכול
החברות.

6.2.4

כל גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע.

6.2.5

כל גוף אשר מהווה חלק משינוי ארגוני שהתרחש אצל המציע
באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף
השתלבה אצל המציע  .לדוגמה התאגדות מציע מעוסק מורשה
לחברה ,רכישת פעילות ,התאגדות כחברה ,רה  -ארגון או איחוד
של חברות בדרך אחרת או הקמת שותפות .במקרים כאלה,
יוכל המציע לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות
לפני השינוי הארגוני האמור.
ככל שהמציע יעשה כן  ,ועדת המכרזים תהא רשאית  ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי  ,להכיר בעמידה בתנאי הסף של אחד מן הגופים
הנ"ל ,כ עמידה בתנאי הסף על ידי המציע .

6.3

.7

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

מסמכים שיש לצרף להצעה
7.1

מסמך א' – הזמנה להציע הצעות דנן חתו ם על  -ידי המציע בתחתית כל עמוד
בראשי תיבות.

7.2

מסמך ב' – המפרט הטכני :חתום על  -ידי המציע בתחתית כל עמוד בראשי
תיבות.

7.3

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 ,בהתאם לסל שירותי הניידת אשר בגינו
מוגשת ההצעה כדלקמן:
7.3.1

טופס מספר  - 1המציע זהותו ומורשה החתימה .לטופס זה יש
לצרף:
אם המציע הוא תאגיד :
7.3.1.1

ת דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים.

7.3.1.2

החלטת המציע בדבר מורשה החתימה מטעמו.

7.3.1.3

שינוי שם מציע ככל שנעשה.
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7.3.2

7.4

טופס מספר  – 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
לטופס זה יש לצרף:
7.3.2.1

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או
מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד שהמציע מנהל
את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על
פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור
מלנהלם.

7.3.2.2

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרוא ה  -חשבון או
מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד שהמציע נוהג
לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל
על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך
מוסף.

7.3.2.3

אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק
מורשה".

7.3.3

טופס מספר  – 3תצהיר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה
למכרז.

7.3.4

טופס מספר  – 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב
ויותר.

7.3.5

טופס מספר  – 5תצהיר המציע לעמידתו בתנאי הסף
המקצועיים .

מסמך ד' – הצעת המחיר כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש באופן
מלא ומדויק בהתאם להוראות המסמך עצמו .אין להוסיף לטופס הצעת
המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או
הסתייגויות מכל סוג שהוא .
המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או
טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית
לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי
התאגיד וההצעה המתו קנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי
לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את
ההצעה.

7.5

מסמך ה' – הסכם וכל נספחי ההסכם .חתומים על ידי המציע בראשי תיבות
בתחתית כל עמוד (לרבות הנספחים) ,ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך
בעמוד האחרון של ההסכם ,והחתימה תהיה מאושרת בידי עו"ד במקום
המיועד לכך בהסכם
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.8

7.6

אישור על עסק בשליטת אשה :אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,
כמשמעות הדבר בסעיף  2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –  , 1992רשאי
המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה ,ובהתאם
לתנאים המפורטים שם .מודגש בזאת ,כי בהתאם להוראות החוק האמור,
יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור ,בעת הגשת ההצעה למכרז ,כתנאי
לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.

7.7

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון
לגבי המכרז שיוצא בכתב על  -ידי התאגיד ,ויפורסם באתר התאגיד חתום
על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

הגשת ההצעה
8.1

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד
בירושלים :רחוב כנפי נשרים  ,23קומה  ,3ירושלים .ניתן להגיש הצעות לא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  3.1לעיל
עד השעה  12:00בצהריים!! התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת
המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8.2

המציעים יגישו את ההצעה ,על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים והאישורים
הדרושים הנלווים אליה במעטפה סגורה ,על גביה ייכתב המלל הבא" :מכרז
."8/2021
8.2.1

בעותק אחד מודפס – מקור

8.2.2

בעותק נוסף סרוק על-גבי דיסק און קי

8.2.3

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה
הדיגיטלית .במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה
המודפסת.

8.3

הצעות המציעים תהיינה תקפות ומחייבות את המציע למשך תשעים ( )90יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות או עד לבחירת זוכה לפי המוקדם .התאגיד יהיה
רשאי לדרוש בהודעה בכתב להאריך את תוקף ההצעות בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי .מציע שלא יעשה כן ,עד למועד הנקוב בהודעה ,התאגיד יהיה רשאי
לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז.

8.4

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

8.5

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הצהרה ואישור כי עיין וקרא את כלל מסמכי
המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו ,הבין את הפירוט וכלל התנאים הכלולים בהם,
נתן הסכמתו לכל תנאי המכרז ,כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר
לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע
לנוסח המכרז ותנאיו ,או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ולתנאיו.
האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף על הצהרות המציע כאמור בטפסי ההצעה.

10

.9

.10

8.6

כל מידע שנמסר במכרז ,ניתן לפי מיטב ידיעת והערכת התאגיד והנתונים שבידיו
במועד פרסום המכרז .על המציע לבדוק בעצמו ,בעיני בעל-מקצוע ובאופן עצמאי
את מסמכי המכרז ,המידע הכלול בהם את מאפייני השירותים ,וכן כל נתון ופרט
משפטי ,כלכלי ,טכני ,מסחרי ,מקצועי ,עסקי או אחר ,הרלוונטי ,לדעתו של המציע,
להליך המכרז ,לביצוע השירותים ולכלל התחייבויותיו של המציע על-פי מסמכי
המכרז.

8.7

כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור
בביצוע השירותים מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על-ידי המציע.

8.8

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות אן הנובעות
מהכנת ההצעה והגשתה ,ו/או מהמצאת ערבות הביצוע על ידי הזוכה ,תחולנה על
המציעים בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין
הוצאותיהם כאמור.

8.9

אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים .ההצעה תוגש על-ידי מציע אחד ובשמו
בלבד ,ללא כל הסכם ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים
הצעות למכרז זה .בנוסף ,גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי (הגם שלכל אחד
מהם מספר מזהה נפרד) ,היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע בתחרות בין
שני הגופים ,לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי
הצעות נפרדות למכרז זה .התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים
ביניהם קשר של בעל עניין ,חברת בת ,חברה מסונפת או חברה קשורה ,כהגדרתם
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -

הצעת המחיר ו התמורה
9.1

ע ל המציע למלא את הטבלה שבמסמך ד' בכל המקומות המיועדים לכך,
אין להתיר שורה ללא הצעת מחיר.

9.2

כל הוראות מסמך ד' – הצעת המחיר מסמך ה '  -ההסכם ויתר מסמכי
המכרז על נספחיהם יחולו על תשלום התמורה .

9.3

התאגיד יהא רשאי שלא לקבל כל הצעה ,אשר המחיר הכלול בה נמוך או
גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר ,שנקבע ב הערכה של התאגיד
ו/או ב א ו מדן פנימי של התאגיד ,ככל שנעשה ,ו/או מהערכה התקציבית,
ו/או מהמחיר שהוצע ל תאגיד על ידי ס פקים בהתקשרויות קודמות ,ו/או
מהמחירים האחרים שהוצעו במסגרת ההצעות האחרות למכרז ,ו/או
מהמחיר שנראה ל תאגיד כמחיר הוגן וסביר עבור טובין או שירותים מן
הסוג שהוצע ו /או מהמחיר שמשקף את ההערכה ו/או האישור התקציבי.

בדיקת ההצעות – כללי
10.1

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון ,בעת בחינת הצעות ,בכל שלב ,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
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10.2

התאגיד רשאי לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל מחירה .כמו כן ,התאגיד
רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התאמתה לתנאי המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת
ההצעות למכרז.

10.3

התאגיד יהא רשאי אך לא חייב לקיים סיור בחצרי המציע בכל שלב שהוא לצורך
בחינת הציוד ,ו/או המתקנים ו/או כל עניין שלפי שיקול דעתו ראוי לבחינה כאמור.

בדיקת וניקוד ההצעות לבחירת ההצעה הזוכה:
א.

שלב א'  -ב דיקת 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 ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור,
יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות .

ב  .שלב ב'  -ניקוד הצעת המחיר:
 ) 1יחושב ניקוד ה מחיר כמפורט להלן:
 ) 2במסמך ד' חמישה רכיבי ם .
 ) 3כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שיציע הצעת מחיר לכל אחד מ חמש ת
הרכיבים.
 ) 4לכל רכיב נ קבע משקל כמ פ ורט לצדו כפי שזה נקוב במסמך ד' – הצעת
המחיר .משקל זה יהווה את הציון המקסימלי שניתן יהיה להשיג לכל
רכיב.
 ) 5ההצעה הזולה ביותר ביחס לכל רכיב תקבל את הציון המקסימאלי של
אותו רכיב ,ויתר ההצעות תקבלנה ציון יחסי אליה .
 ) 6לשם חישוב ניקוד הצעת המחיר  ,התאגיד יחבר (י סכום ) את ה ניקוד
שיתקבל בגין כל אחד מה רכיבים .
 ) 7להלן חישוב ניקוד המחיר שי י עשה ביחס לכל אחד מן הרכיבים:
 ) 8רכיב א' :מחיר שנתי בש"ח להפצת שמונת ערוצי הרדיו  -משקל ה רכיב
: 2 0%
הצעת המחיר ה נמוכה ביותר ת קבל את מלוא הניקוד ל ר כיב זה = 20
נקודות  .יתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
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A
X 20

__________
B

= A

הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה בעבור " מחיר שנתי בש"ח
להפצת שמונת ערוצי הרדיו ".

= B

הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים.

 = 20הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג ברכיב א' .
 ) 9רכיב ב' :מחיר שנתי בש"ח להפצת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית SD
 משקל ה רכיב : 5 0%הצעת המחיר ה נמוכה ביותר ת קבל את מלוא הניקוד ל רכיב זה = 50
נקודות .יתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
A
X 50

__________
B

= A

הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה בעבור " מחיר שנתי
בש"ח להפצת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית ." SD

= B

הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים.

 = 50הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג ברכיב א'.
 ) 10רכיב ג' :מחיר שנתי בש"ח להפצת שני ערוצי טלוויזיה אחד בטכנולוגיית
 SDואחד בטכנולוגיית  - HDמשקל ה רכיב : 15%
הצעת המחיר ה נמוכה ביותר ת קבל את מלוא הניקוד ל רכיב ז ה = 15
נקודות .יתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
A
X 15

__________
B
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= A

הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה בעבור " מחיר שנתי בש"ח
להפצת שני ערוצי טלוויזיה אחד בטכנולוגיית  SDואחד
בטכנולוגיית ." HD

= B

הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים.

 = 15הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג ברכיב א'.
 ) 11רכיב ד' :מחיר שנתי בש"ח להפצת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית HD
(שני הערוצים ב  - ) HD -משקל ה רכיב : 5%
הצעת המחיר ה נמוכה ביותר ת קבל את מלוא הניקוד ל רכיב זה =  5נקודות.
יתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
A
X 5

__________
B

= A

הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה בעבור " מחיר שנתי בש"ח

להפצת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית ( HDשני הערוצים ב ." ) HD -
= B

הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים.

= 5

הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג ברכיב א'.

 ) 12רכיב ה ' :מחיר שנתי בש"ח לערוץ טלוויזיה בודד נוסף בטכנולוגיית SD
 משקל ה רכיב : 1 0%הצעת המחיר ה נמוכה ביותר ת קבל את מלוא הניקוד ל רכיב זה = 10
נקודות .יתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
A
X 10

__________
B

= A

הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה בעבור " מחיר שנתי בש"ח
לערוץ טלוויזיה בודד נוסף בטכנולוגיית ." SD

= B

הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים.

 = 10הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג ברכיב א'.
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ג.

שלב ג' ואחרון – חישוב ציון המחיר הסופי וקביעת ההצעה הזוכה :
ציון ניקוד הצעת המחיר הסופי יהיה = סכימת הניקוד שניתנו ביחס לכל
אחד מ חמש ת הרכיבים לעיל.
(להלן" :ציון ניקוד הצעת המחיר הסופי ")
ההצעה ש ת יבחר  ,ה יא ההצעה שתקבל את ציון ניקוד הצעת המחיר הסופי
ה גבוה ביותר  ,אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או
משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה.
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הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו
12.1

ועדת המכרזים תבחר זוכה אחד.

12.2

על אף האמור לעיל ,התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ,לרבות
ההצעה הנמוכה ו/או הטובה ביותר ,לרבות בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי
המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי למציע
ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב
התאגיד ,ו/או מכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא התאגיד לנכון הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.

12.3

התאגיד יודיע למציע שהוכרז על-ידיו כזוכה במכרז באמצעות הודעה בכתב (דוא"ל
או דואר רשום) ,וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת
הודעות.

12.4

מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות ,וללא התחייבות של
התאגיד להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם ,אלא בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים ,ההיקף ומאפייני כל הזמנה של
השירותים .התמורה תשולם לזוכה לפי צריכת השירותים בפועל.

12.5

התאגיד ייתן הודעה ליתר המציעים ,אשר ייבחרו כזוכים חלופיים או שלא זכו
במכרז.

הצעות זהות
בכפוף להוראות סעיף  2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב  , 1992 -בדבר מתן עדיפות
לעסק בשליטת אישה ,כהגדרתו בחוק האמור:
13.1

אם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון הצעה סופי זהה ,שהינו הציון הגבוה
ביותר ,רשאי התאגיד לבחור את ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר
כהצעה הזוכ ה במכרז .במקרה שיהיה שוויון גם בציון האיכות של ההצעות
האמורות ,יבחר התאגיד לבחור את ההצעה הזוכה לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,בהתאם לשיקולים שלפי דעתו יביאו למירב היתרונות לתאגיד.

13.2

לחלופין ,באם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון הצעה סופי זהה ,שהינו הציון
הגבוה ביותר ,התאגיד יהא רשאי לקיים תחרותי נוסף ( )Best & Finalלעניין הצעת
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המחיר בין המציעים הרלוונטיים .במקרה זה ועדת המכרזים תודיע למציעים
שהצעותיהן זהות כאמור ,כי הם רשאים להגיש ,במועד שתורה הוועדה ,הצעה
סופית ,רק ביחס למחיר הצעתם ,ובלבד שהצעת המחיר הסופית שלהם תהיה
בתנאים מיטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם המקורית .ככל שהמציע יגיש
הצעה שאינה מיטיבה לעומת ההצעה המקורית שלו ,התאגיד יהא רשאי לראות
בהצעה המקורית שהוגשה (שהנה הזולה יותר) כמחייבת את המציע או לחלופין
לפסול את הצעתו ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.
13.3

.14

הבחירה באחת מהחלופות הנ"ל תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי,
ולמציע לא תהא כל טענה בעניין.

כשיר שני
14.1

התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לבחור כשיר שני במכרז ,אחד או יותר ,שיהיה
המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה במכרז לפי סדר הדירוג לפי הציון
המשוקלל הסופי (במקום השני ,השלישי וכן הלאה) (להלן" :כשיר שני") ,אך
התאגיד לא חייב לבחור כשיר שני כלשהוא.

14.2

התאגיד יהא רשאי אך לא חייב להתקשר עם הכשיר השני לצורך אספקת
השירותים במקום כל אחד מן הזוכים התרחש אחד מן המקרים הבאים בקשר
לכל אחד מן הזוכים:
14.2.1

לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד מכל סיבה
שהיא;

14.2.2

הזוכה במכרז לא החל במתן השירותים במועד שנקבע לכך ע"י
התאגיד ו/או לדעת התאגיד לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם.

14.2.3

הזוכה לא עמד בתנאי מתלה להתקשרות ,ובכלל זה בתנאי הקבוע
בסעיף  3.5להסכם.

14.2.4

הזוכה הפר את ההסכם ו/או לא יעמוד בהתחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה בתוך  10ימים מיום שנמסרה
לו הודעה על ההפרה.

14.2.5

הזוכה פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד.

14.3

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים לעיל הנה של התאגיד ולפי
שיקול דעתו הבלעדי בלבד.

14.4

ועדת המכרזים רשאית להתקשר עם הכשיר השני (ככל שקיים) ,השלישי ,הרביעי
וכן הלאה) גם לאחר תום מועד פקיעת הצעתם ,ובלבד שהספק עמו כשיר השני נתן
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לכך את הסכמתו ,ואולם כל עוד הצעת הכשיר השני בתוקפה הוא יהיה מחויב
להסכים להתקשרות.
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14.5

לצורך התקשרות התאגיד עם הכשיר השני כאמור ,הכשיר השני מחויב לעמוד
כתנאי מקדים להתקשרות עמו ,בכל ההוראות החלות על בעל ההצעה הזוכה.

14.6

התקשרות התאגיד עם הכשיר השני ,אינה טעונה הסכמת הזוכה במכרז לכך ואין
התאגיד מחויב ליתן לו זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור.

14.7

לזוכה אין ולא תהיינה כל טענה ,תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם
הכשיר השני .אין בבחירת הכשיר השני ו/או בכריתת חוזה עמו כדי לפגוע בכל
זכות או טענה שיעמדו לתאגיד או מי מטעמו ,כנגד הזוכה במכרז

14.8

בנוסף ,במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הזוכה לפני תום שנתיים מיום התחילה,
ומכל סיבה שהיא התאגיד לא בחר כשיר שני או שלישי וכן הלאה ,יהיה התאגיד
רשאי לפי שיקול דעתו ,לפנות למציעים האחרים במכרז (לפי סדר עדיפות
הצעותיהם) ולהציע להם להתקשר עם מי מהם לשם המשכת הפעילות באמצעות
המציע האחר בתנאי הצעתם במכרז.

 14.9למען הסר ספק ,אין בהתקשרות עם הכשיר השני או בהתקשרות לפי סעיף זה ,ככל
שהתאגיד יבחר לעשות כן ,כדי לפגוע בזכותו של התאגיד לפעול בכל דרך אחרת.
במקרה כזה ,לרבות  -מבלי לגרוע מכלליות האמור  -לפרסם מכרז חדש ,הכול לפי
שיקול דעתו הבלעדי.
תוקף ההצעה
 15.1ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  90ימים ממועד הגשת ההצעות למכרז ,אף
אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה .זאת ,בין היתר ,למקרה שהזוכה
לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ,או הציג מצג מטעה ,או יפר את
ההסכם שיחתם עם התאגיד ,או בכל מקרה אחר ש בו זכיית הזוכה במכרז
תבוטל .במקרה כאמור ,או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל
הפועל ,מכל סיבה שהיא  ,התאגיד יהיה רשאי בכל עת  ,אך לא חייב ,ובלי
לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין ,להתקשר עם המציע שהצעתו
דורגה במקום הבא.
 15.2התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף
הצעתם לתקופה נוספת ,אחת או יותר ,לכל פרק זמן שהוא.
הצעה מסויגת או מותנית
 16.1מציע 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 ").
 16.2להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד יהא
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או לחלופין
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לפסול את ההצעה ,או לחלופין לפנות למציע לשם הבהרה  -הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יו דיע על כך למציע בכתב.
 16.3המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות
שכלל במסמכ י המכרז או בהצעתו למכרז  ,ככל שיורה כן התאגיד .
הצעה תכסיסנית
בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על  -פי דין ,הצעה תכסיסנית או
הצעה הלוקה בסבסוד צולב ,או שיש בה משום חוסר תום לב ,או הצעה
שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי איתן ,ברור
ומוצ ק שניתן להסבירו – יהיה התאגיד רשאי לפסלה .
אי עמידת המציע בתנאי התאגיד
 18.1התאגיד 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 ממשלתי 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 .
 18.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה
למכר ז קודם של התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן ונמצא כי
הגיש הצעה או הצהרה כלשהיא שאינה נכונה ,מטעה ,ו/או שגילה רק מידע
חלקי באופן שיש בו כדי להטעות .במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון
לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה,
הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים .
דרישה למידע נוסף או להבהרות
 19.1ועדת המכרזים 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 על פ ני מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
 19.2ועדת המכרזים 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.
 19.3ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על
הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים ,או כי החלטה
זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של
מכרז זה.
 19.4המציע מתחייב להמציא לתאגיד ,מיד עם דרישתו ,כל מידע ו/או אישור
ו/או הבהרה כאמור לעיל.
 19.5בלי לגרוע מכל האמור לעיל:
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התאגיד יהא רשאי ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש ממציע
19.5.1
לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה
ההון שלו ,מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו ,שיטת
התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצע תו ,וכן
כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו .מציע אשר נמנע
מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד – רשאי
התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי
19.5.2
לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא
המכרז ,ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע
לשם קבלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע
מגורמים שלישיים ,לפי שיקול דעתו של התאגיד ,לרבות חוות
דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.
 19.6מ 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 ,ואם נקבע,
כבעל ההצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.
חתימה על הסכם התקשרות
 20.1בתוך  10ימי עב ודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך ,מתחייב הזוכה
לחתום על הסכם ההתקשרות  -מסמך ה '  -זאת כתנאי לחתימת ההסכם
על  -ידי התאגיד ,ולהמציא לתאגיד שני העתקים חתומים בצירוף כל
המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ,לרבות ערבות
ביצוע ו אישור קיום הביטוחים ( בנוסח זה ה לנוסחים אשר צור פו להסכם) .
 20.2בתוך  10ימי עבודה ממועד ההודעה ל כשיר השני על זכייתו כככשיר שני
בהליך ,בהתאם לסדר דירוגו (זוכה חליפי שני ,שלישי ,רביעי וכן הלאה)
מתחייב הכשיר השני שיחפוץ בכך ,לחתום על הסכם ההתקשרות  -מסמך
ה'  -זאת כתנאי לחתימת ההסכם על  -ידי התאגיד ,ולהמציא לתאגיד שני
העתקים חתומים בצירוף כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים
המפורטים בהסכם ,לרבות אישור קיום הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים
אשר צור פו להסכם) .
 20.3למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על  -ידי התאגיד לא
יהא קיים הסכם בר  -תוקף בין הצדדים.
עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
 21.1בכפוף לתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  , 1993 -כל משתתף
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם
המציעים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או
מוחרגות ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ככל שאינה מוחרגת או חסויה
ובהצעת הזוכה במכרז ,וזאת בכפוף לחריגים שנקבעו בתקנה האמור או
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בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה ,וזאת תוך  30ימים ממועד
מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים ,וזאת תוך תיאום מראש עם
נ ציג התאגיד.
 21.2מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות
מקצועיים (להלן " :חלקים סודיים ") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
למציעים אחרים ,יציין במפורש בהצעתו ,על גבי טופס מס'  4למסמכי
המכרז ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק נוסף של הצעתו ,שבו
החלקים הסודיים מושחרים.
 21.3מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת
ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
 21.4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלק ים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 21.5יודגש  :שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים בלבד .
 21.6מ בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר
שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
זכויות ועדת המכרזים
מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים ,המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז דנן ,ועדת
המכרזים תהא רשאית בנוסף:
22.1

להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב
ולכל מטרה.

22.2

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.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,התאגיד יהא רשאי לבטל את המכרז בכל עת גם
לאחר הודעת הזכייה ,וגם לאחר תחילת ביצוע ההתקשרות ,ככל שיחול שינוי
נסיבות ,או בהנחות המוצא של התאגיד הנוגעות ליציאה למכרז זה ,או השתנו
צרכי התאגיד ,או שלא ינתן אישור תקציבי לשירותי המכרז וכיוצא באלה ,באופן
המצדיק ,לדעת התאגיד ,ביטול המכרז ו/שאו ההתקשרות.
יובהר לעניין זה ,כי ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישורים ובכלל זה
אישור תקציבי ,וקיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע
השירותים ,כתוצאה מאי קבלת אישור כלשהוא.
בעצם הגשת ההצעות למכרז ,יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את
האמור לעיל ,מוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד בעניין זה
ומתחייבים שלא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ,בקשר עם
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ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי המכרז ו/או ביטול
ההתקשרות בכל עת.
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22.3

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

22.4

לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.

22.5

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

22.6

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

הוראות כלליות
 23.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא
כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.
 23.2היררכיה בין המכרז להסכם  -ההסכם המצורף למכרז זה ,על נספחיו,
מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש לראות א ת המכרז ואת ההסכם
המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד ,שחלקיו משלימים זה את זה.
 23.3בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,או
במקרה של סתירות בתוך אחד מן המסמכים ,יגבר הנוסח המטיב עם
התאגיד  ,המוסיף על התחייבויות המציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכו יות
התאגיד  .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.
 23.4ביטויים המופיעים בלשון יחיד  -משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים
המופיעים בלשון זכר – משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
 23.5כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד ,והן לא
ישמשו לצרכי פרשנות.
 23.6התאגיד שו מר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על
ההסכם מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתו
המלא והסופי .אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום
על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא ,בקשר ל כך ,והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו ,לרבות
לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור ,ולא תחול על התאגיד
כל חובה לתשלום כאמור.
 23.7קניין התאגיד במסמכים  -מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,
ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.
 23.8ניגוד עניינים וסוד יות  -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 .
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23.9

סמכות שיפוט  -סמכות השיפוט ה בלעדית ,המקומית והייחודית לדון
בתובענה שעילתה מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד .

 23.10סמכות שיפוט  -סמכות השיפוט הבלעדית ,המקומית והייחודית לדון
בתובענה שעילתה מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד .
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מסמך ב' – מפרט טכני
דרישות להפצת שידורי הרדיו ושידורי הטלוויזיה באמצעות לוויין
 . 1הגדרות:
" שירותים "  -כל המפורט במסמך זה וכל פעילות נלווית ו/או נוספת כפי
שתידרש להפצה מלאה ,אף אם אינה מפורטת במסמך דנן.
" שידורי רדיו " – שמונה ערוצי רדיו .
" שידורי טלוויזיה "  -שני ערוצי חוזי.
 . 2השירותים שעל הספק לתן לתאגיד ,יהיו בין היתר:
א  .הפצת שידורי הטלוויזיה של התאגיד ללא הצפנה והפצת שידורי הרדיו
של התאגיד באמצעות הלוויין עמוס  7ו/או כל לוויין מסדרת עמוס
הממוקם ב  W 4° -ואלומת הכיסוי מכסה את כל תחומי מדינת ישראל
(להלן " :הלוויין"  ,ו/או " הלוויין עמוס " ).
ב  .ביצוע כל פעולות התקנה ,תחזוקה שוטפת  ,תיקונים  ,שדרוגים וכן הלאה,
לרבות תיקונים הנובעים מכל סיבה וכן מנזק לא צפוי הכל כמפורט להלן.
ג  .הפצת השידורים תעשה באופן שיאפשר קליטת השידורים לבעלי צלחות
לוויין ,קליטה חופשית ,ללא הצפנה ו/או תשלום מצד המשתמשים.
ד  .השירותים יכללו גם את הובלת סיגנל השידור מ מתקני התאגיד והעלאת
הסיגנל ללוויין וביצוע כל הנדרש לשם כך ,כגון :אספקת ציוד הקצה,
סלילת קווים וכן הלאה (להלן " :שירותי אפלינק ").
ה  .סיגנל השידור בכל ערוץ שידור יועמד על ידי התאגיד בפורמט base band
במתקני התאגיד .על הזוכה לבצע חיבור על חשבונו לציוד הקיים במתקני
התאגיד ו/או לציוד שיסופק על ידו ,ולהבטיח אפלינק ללוויין ,בין אם
ממתקני התאגיד או מאתר אחר .בכל מקרה ,הובלת הסיגנל ממתקני
התא גיד לאתר האפלינק ,תהיה על חשבון הזוכה ,לרבות כל ההוצאות
הנלוות לשם כך.
 . 3על השירותים ,לרבות המקטע הלווייני והפצת השידורים ,לעמוד בכל
הפרמטרים הטכניים המפורטים להלן.
 . 4מקטע חלל לשידור לווייני יהיה באופן שיספק:
א  .ביט  -רייט של  4.5מגה וידאו לשניי ה עבור כל ערוץ טל וויזיה.
ב  .ביט  -רייט של  192קילוביט לשניי ה עבור ערוצי האודיו של כל ערוץ
טלוויזיה.
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ג  .ביט  -רייט של  192קילוביט לשניי ה עבור שידור של  8ערוצי תחנות רדיו.
 . 5פורמט שידור:
•

STANDARD - DVB-S2

• ערוצי הטלוויזיה ישודרו בפורמט . SD
 . 6מערכת שידור אשר כוללת את כל הציוד והמרכיבים הדרושים לקיום שידור
רציף  7 \ 24כולל מערכת גיבוי אוטומטית מלאה ומערכת שרידות לכל
שרשרת השידור.
 . 7אופציה לכל האמור לעיל כאשר פורמט השידור של ערוצי הטלוויזיה הוא
 . 1080i HDאופציה זו יכול ותחול גם לגבי ערוץ יחיד מבין הע רוצים.
 . 8שירותי התקנה
על הספק להתקין בכל עת ,את כל הציוד הרכיבים והמוצרים שיידרשו לצורך
הפצת שידורי התאגיד וזאת בכל מקום שיידרש לכך .בכלל זה על הספק
לדאוג לקווי תמסורות תקינים ורציפים החל מאתרי התאגיד ועד לאתרי
ההפצה וכל אתר שיידרש והכל על חשבונו ללא תוספ ת תשלום שהיא( .להלן:
" שירותי ההתקנה ").
.9

שירותי תחזוקה ותיקונים
על הספק לתן שירותי תחזוקה שוטפים ורציפים למערך ההפצה ובכלל זה:
לציוד הקצה הנמצא בתאגיד ,לתמסורות ולכל יתר מוצרי ו/או רכיבי ההפצה
הנדרשים להפצת השידורים.
כמו כן ,מובהר כי שירותי התחזוקה יכללו גם שירות לתיקון תקלות ,מתן
מענה ופתרון לבעיות שתתעוררנה בכל עת ,בי צוע ביקורות שוטפות על
תקינות הציוד ומערך ההפצה ,ומתן מענה וטיפול מיידי לכל פניות של
התאגיד בקשר למתן השירותים.
תיקון התקלה כולל איתור וטיפול רצוף במשך כל שעות היממה בתקלה עד
להשבת השידור במהירות האפשרית.
מובהר כי הת חזוקה כוללת חלקי חילוף לכל ציוד ,מוצר א ו רכיב שהוא.
(להלן " :שירותי תחזוקה ")

 . 10ני ט ור ודיווח
על הספק לתן שירותי ניטור שוטפים ורציפים על מנת להבטיח ולוודא הפצה
חלקה ,שוטפת ורציפה של שידורי התאגיד וכן לדווח באופן מיידי לתאגיד
ב כל מקרה תקלה (להלן " :שירותי ניטור ודיווח" ) .
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מסמך ג'  -חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי מסמך זה ולצרף אלי ו את כל הטפסים המצורפים לו וכן כל
תיעוד נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' – הזמנה להציע הצעות .מסמך זה וכל הטפסים
יצורפו למעטפה א'.
לתשומת לב המציע יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
פרטי המציע

.1
נושא

פרטים למילוי

שם המציע

סוג התאגיד ככל
שהמציע מאוגד
מספר מזהה של
המציע
תאריך הרישום

מנכ"ל המציע

כתובת:

רחוב:

_____________________________________

מספר_____________________________________ :
ישוב:

_____________________________________

מיקוד_____________________________________ :
מספר טלפון

כתובת דוא"ל
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.2

פרטי איש הקשר מטעם המציע
נושא

פרטים למילוי

שם איש הקשר
תפקיד
מספר טלפון
מספר טלפון נייד
מספר פקס
כתובת דוא"ל

חתימת המציע

תאריך

שם מלא של החותם בשם
המציע

חתימה וחותמת המציע
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טופס מס פר  – 1פרטי המציע
•

טופס זה ימולא ו יחתם ע"י עו"ד ו/או רו"ח .

•

לטופס זה יש לצרף את המסמכים המפורטים.

אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ___________________________________ [יש למלא את
השם המלא] מ"ר _______________ [יש למלא את מספר הרישיון] ,שכתובתי
___________________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע
במכרז שבנדון :
.1

שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:
........................................................................................

.2

סוג ההתאגדות ................................................................. :

.3

מספר זיהוי/רישום:
..................... ....................................................................

.4

הריני לאשר כי המציע אי נו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור
בסעיף  362א ב חוק החברות  ,התשנ"ט . 1999 -

.5

שמות המוסמכים לפי מסמכי היסוד של המציע לחתום בשם במציע ולחייב את
המציע לעניין מכרז זה ,ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני ,הנם:

 ........................... .נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו
 ............................נושא/ת ת "ז מס' .........................
.6

ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה,
התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.

.7

מצורפים למסמך זה :
א  .נסח תאגיד עדכני של רשם התאגידים ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של
רשות התאגידים ,שכתובתו:
http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/Rasham
 Hachvarotבלחיצה על הכותרת "הפקת נסח תאגיד ".
ב  .מסמך החלטת המציע בדבר אישור מורשה חתימ ה מטעם המציע כשהוא
מאומת כ"מתאים למקור".
ג  .אישור מרשם התאגידים על דבר שינוי שם המציע ,ככל שקיים.

בכבוד רב,
___________
שם מלא

_____ ________ ________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 2תצהיר המציע לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים  ,התשל"ו 1976-

(להלן":חוק עסקאות גופים ציבוריים")

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.

•

יש להשלים את כל התיבות הרלוונטיות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

 ,לאחר שהוזהרתי,
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
כי עליי לומר את האמת וכי א ם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 . 1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________
(להלן " :המציע ") מכרז  8/2021ב עבור תאגיד השידור הישראלי ,וזאת לאור היותי
מורשה לעשות כן ומוסמך/ת מטעמו ,וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר .
 . 2לאור האמור ,הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,מתקיימים
כל אלה במצטבר[ :המציע יסמן √ במקום הרלוונטי]
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו לא
הורשעו ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים)  ,התשנ"א – ( 1991להלן " :חוק עובדים זרים "),
וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ( 1987 -להלן " :חוק שכר מינימום ").
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו
ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (  ) 1לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במ כרז ,המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו
ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי
הפירוט דלהלן ,ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( ) 1
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.1
.2

פירוט העבירה

תאריך ההרשעה

[מספר סעיף ושם חוק]

[חודש ושנה]
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.3
*מספר השורות הנו להמחשה בלבד

לצורך סעיף זה " :הורשע " ו  " -בעל זיקה " – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים .

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

הרלוונטי ]

❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן " :חוק
שוויון זכויות " ) לא חל על המציע.
❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות חל על המציע והוא מקיים אותן ,והיה ומעסיק 100
עובדים ומעלה ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב,
גם כי יפנה למ נהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך –
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי התחייב בעבר לפנות
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישו ם חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות בהתאם לסעיף זה ,ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת ,כי אכן פנה בפועל כאמור,
ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין ,אכן פעל ליישומן .
לצורך סעיף זה " :מעסיק " – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.
 . 4המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 . 5לתצהיר זה מצורפים המסמכים הבאים :
 ) 1אישור מפקיד מורשה כהגדרת ו ב חוק  ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס  ,או
העתק ממנו המעיד ש המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות
שעליו לנהלם על פי פקוד ת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף  ,ה תשל " ו -
 1975או שהוא פטור מלנהלם ;
 ) 2אישור מפקיד מורשה כהגדרתו ב חוק  ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס  ,או
העתק ממנו המעיד ש המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו
ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,
התשל"ו ; 1975 -
 ) 3אישור " עוסק מורשה " ו  /או תעודת " עוסק מורשה " ככל שקיימים .
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא.
________
תאריך

_____________________

______________________

שמו של המצהיר

חתימת המצהיר
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(ללא חותמת המציע)
אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפ ני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 3התחייבו יות המציע בקשר להגשת הצעה
למכרז
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

 ,לאחר שהוזהרתי,
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________
(להלן " :המציע ") מכרז  8/2021ב עבור תאגיד השידור הישראלי .

.2

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

.3

הנני מוסמך ליתן ,ונותן תצהיר זה ,בשמ ו ומטעמו של המציע.

.4

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

.5

הנני מעוניין לספק לתאגיד את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז
ולתנאי מסמך ב'  -המפרט הטכני.

.6

הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז ,על כל מסמכיו ו נספחיו,
ואני מצהיר שהבנתי את דרישות המכרז ותנאיו ,וכי אני מסכים/ה לדרישות
המכרז ללא סייג.

.7

כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע (להלן  " -ההצעה ") נבדקו על  -ידי ,ואני
מאשר /ת את היותם נכונים ומדויקים.

.8

הוראות המכרז על כל חמשת מסמכיו וכל המצורפים לכל מסמך ובכלל זה ההסכם
המצורף למכרז ,על נספחיהם ,ידועות למציע ומקובלות עליו ,והוא יקיים ללא סייג
את התחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם על נספחיו ,הצעת המציע ועל  -פי דין.

.9

אי תיאום הצעות במ כרז:
9.1

המציע והח"מ לא ת י א מו מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר
כלשהו שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.

9.2

ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -מוגשת על  -ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא
היו בין המציע לבין מציעים אחרים או מציע ים פוטנציאליים למכרז
הסכם ,הבנות ,התייעצות ,ק שר או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
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9.3

ההצעה ,כולל הצעת המחיר  ,גובשה על  -ידי המציע בתום לב ,ולא נעשתה
בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או משתתף פוטנציאלי
אחר במכרז.

9.4

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או
תאגיד אחר אשר מציע הצעו ת למכרז או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע
הצעות במכרז ,או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

9.5

המציע והח"מ לא היו מעורב ים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות
למכרז.

9.6

המציע והח"מ לא הי ו מעורב ים בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה
גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.

9.7

המציע והח"מ לא היו מ עורב ים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי
תחרותית מכל סוג שהוא.

9.8

המציע והח"מ מודע ים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש
שנות מאסר בפועל.

. 10

הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה ,וכן הגשת הצעת המחיר החתומה,
מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע והח"מ קראו את כלל האמור במסמכי המכרז
ובהסכם המצורף לו ,על נספחיהם ,את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על
עדכונים  -אם היו כאלה ,הבי נו את האמור בהם ,ונת נו לכך את הסכמתו הבלתי
מסויגת.

. 11

המציע והח"מ בדקו באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ,התנאים ,המגבלות,
העלויות ,הסיכונים וכל פרט אחר הקשר ים לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום
התחייבויותינו על פי המכרז ,במועדן וב מלואן ,בירר כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך
ווידא כי יהיה ביכולתו לקיים את כל התחייבויותיו על פי המכרז אם י זכה בו .

. 12

המציע ב על הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות ההיתרים
והאמצעים ,לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על -
פי ההסכ ם המצורף למכרז ,ונכון למועד הגשת ההצעה ,לא ידוע לי על קיומה של
מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי למנוע מהמציע לקיים איזו
מהתחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המציע או על  -פי דין.

. 13

המציע  ,רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על  -פי דין ,ובידיו כל הר ישיונות
וההיתרים הנדרשים על  -פי כל דין  ,הנחיה או נוהל .

. 14

המציע  ,מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד ,במסגרת
הספקת השירותים נשוא המכרז ,אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

. 15

המציע פועל ומקיי ם חובותי ו בעניין שמירת זכויות עובדים ,ככל שיש לו עובדים,
לפי דיני העבודה  -ובכלל זה צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -החלים על
המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים ,לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים) ,תשנ"א  1991 -ובהתאם לחוק שכר

32
מינימום ,תשמ"ז  , 1987 -ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ,כמת חייב מחוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
. 16

ידוע ומוסכם על המציע כי במידה ו י זכה במכרז דנן ,ההתקשרות עימ ו וכן היקפה
מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התאגיד ,בצרכים המשתנים של התאגיד
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים ,ככל שידרשו.

. 17

במקרה בו לא יהיה לתאגיד תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו
כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישת השירותים  ,לא יינתן השירות
ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ,לא תהיה
ל מציע כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

. 18

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את
המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ,ו/או לפצל את ההתקשרות
כמפרט במסמכי המכרז או לקבל רק חל מהצעת המציע הכל בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו ויועברו אליו בפועל.

. 19

המציע מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה ל ו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז ,דחיית ביצועו ,או שינוי כלשהו בהיקף
השירותים המבוקשים על ידי התאגיד ,מכל סיבה שהיא  .מבלי לגרוע מכלליות
האמור דלעיל ,המציע מסכים לכך שהוא לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך
אף אם יגרם לו נזק .כמו כן ,לא תהא ל ו כל תביעה בגין אי ביצוע השירותים מכוח
המכרז בהיקף מסוים או לתקופה מסוימת .

. 20

ה מציע מצהיר כי לא י בוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי התאגיד ,בגין כל
עיכוב בהשלמת השירות או הפסקת השירות ,זמנית או קבועה מכל סיבה שהיא
ככל שתחול בכל עת ובכלל בשל הליכי משפט שיינקטו ,אם יינקטו ,על ידי מציע או
צדדים שלישיים כלשהם.

. 21

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז .במידה וידרוש התאגיד יוארך תוקפה
של הצ עתי לתקופה נוספת.

. 22

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

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :
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אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  ........ .....................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב
ויתור
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש להשלים את התיבות ע ל ידי סימון וי במקומות המתאימים.

•

יש לפרט במדויק אילו פרטים בהצעה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים
במקרה הרלוונטי.

אני הח"מ _____ ______ ____ __ _ ,מס' רישום ( _____ __________________ :להלן:
" המציע ") מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבחלופה הרלוונטית:
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס'  8/2021עבור תאגיד השידור ,אינה
כוללת פרטים סודיים.
 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן [במקרה של
מילוי חלק זה ,יש לצרף עותק נוסף של ה ה צע ה ,שבו החלקים הסודיים מושחרים ] :

.1

.2

.3

.4

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז  ,המבקש לעיין במסמכים
שונים  ,עיון במסמכים  ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג  , 1993 -בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח  , 1998 -ובהתאם להלכה הפסוקה.
אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון
מציעים אחרים ,אם אבחר כזוכה במכרז ,ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או
תביעה בקשר לכך.
ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,והנני מוותר מראש על זכות העי ון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים  ,וכי שיקול הדעת בדבר היקף
זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם
להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

________________ ____
תאריך

____________________
חתימה  +חותמת (אם נדרש)
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אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  ........ .....................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  – 5תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף
מקצועיים
בהתאם לסעיפים  5.3עד  5.4ב מסמך א' – הזמנה להציע הצעות

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

• מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול
להביא לפסילת ההצעה.
אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמ ך
והמורשה לתת תצהיר זה בשם ה מציע /ה תאגיד _______________________ מספר
תאגיד ___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
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 הקבוע בסעיף  5 .3למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
" 5.3

המציע או מי מטעמו מורשה על ידי חברת חלל תקשורת בע"מ להפיץ שידורים
באמצעות הלווין עמוס.
לווין עמוס – כהגדרתו במפרט הטכני.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן לצרף אישור
מטעם חברת חלל תקשורת בע"מ ו/או הסכם התק שרות עמם ו/או כל אסמכתא
אחרת ".

.1

האם המציע או מי מטעמו מורשה על ידי חברת חלל תקשורת בע"מ להפיץ שידורים
באמצעות הלווין עמוס ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.2

על המציע לצרף אישור מטעם חברת חלל תקשורת בע"מ ו/או הסכם
התקשרות עמם ו/או כל אסמכתא אחרת
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להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5 . 4למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
" 5.4

המציע בעל רישיון בתוקף להפצת שידורים בלוויין מאת משרד התקשורת.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן לצרף עותק של
הרישיון " .

.3

האם המציע בעל רישיון בתוקף להפצת שידורים בלוויין מאת משרד התקשורת ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.4

על המציע לצרף עותק של הרישיון .

38

מסמך ד' – הצעת מחיר
• יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף
המסמך
•

חובה למלא את הטבלה על שני רכיביה

• חובה למלא מסמך זה מסמך ד' הצעת מחיר להפצת שידורי רדיו ו טלוויזיה .
המסמך יצורף למעטפה ב'
מכרז פומבי מס' 8/2021
אנו החתומים מטה _____________________ מס' מזהה ( ...................להלן:
" המציע ") לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו ,על כל תנאיו
ודרישותיו וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט
במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה במסמך ב' – מפרט הטכני ובהסכם ,מתכבדים
בזאת להגיש הצעת המחיר כדלקמן:
" שירותים " – כהגדרתם בסעיף  1למסמך ב'  -המפרט הטכני;
" שירותי ההתקנה " – כהגדרתם בסעיף  8למסמך ב' – המפרט הטכני;
" שירותי תחזוקה "  -כהגדרתם בסעיף  9למסמך ב' – המפרט הטכני;
" שירותי ניטור ודיווח "  -כהגדרתם בסעיף  10למסמך ב' – המפרט הטכני;
יש להשלים הצעת מחיר לכל אחד מהרכיבים שלהלן
מסד
רכיב א'
רכיב ב'
רכיב ג'

רכיב ד '

רכיב ה '

פלטפורמה
מחיר שנתי בש"ח להפצת שמונת
ערוצי הרדיו
מחיר שנתי בש"ח להפצת שני ערוצי
טלוויזיה בטכנולוגיית SD
אופציונלי  -מחיר שנתי בש"ח
להפצת שני ערוצי טלוויזיה אחד
ואחד
SD
בטכנולוגיית
בטכנולוגיית ( HDבמקום רכיב ב')
אופציונלי  -מחיר שנתי בש"ח
להפצת שני ערוצי טלוויזיה
בטכנולוגיית ( HDשני הערוצים ב -
( ) HDבמקום רכיב ב')
אופציונלי  -מחיר שנתי בש"ח
לערוץ טלוויזיה בודד נוסף
בטכנולוגיית SD

מחיר שנתי
בש"ח
לא כולל מע"מ 1

משקל הרכיב
20%
50%
15%

5%

10%

 1המחיר השנתי יכלול ביצוע כל הנדרש בעבור ביצוע השירותים ,ובכלל זה שירותי התקנה ,שירותי תחזוקה
ושירותי ניטור ודיווח.
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יש למלא את ההצעת המחיר בכתב ברור וקריא ,וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך
בטופס זה.
אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או
הסתייגויות מכל סוג שהוא .
המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד
לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו
על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי
לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה.

הבהרות להצעת המחיר:
המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:
א  .הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא של הפצת השידורים ושל כל הפעולות המפורטות
בנספח הטכני וכן ביצוע כל פעולה נוספת ו/או נלווית ככל שתידרש לשם ההפצה,
גם אם אינה מפורטת במפרט הטכני.
ב.

ג.

ד.

ה.

הצעת המחיר המוצעת כוללת את כל העלויות ,תשלומי המיסים וההוצאות
שיידרשו לספק הזוכה מכל מין וסוג שהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה את כל
הרווחים ,השירותים ,החומרים ,שכר עובדים ,נסיעות ,עזרים ,תכנות מחשב,
אמצעים טכנולוגיים ,שליחויות ,עלויות אחריות ו/או הציוד ,עלויות בגין הקמה,
עלויות היערכות ו/או עלויות בעבור היכולת לספק את השירותים ,הוצאות
הכלל יות וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על  -פי מכרז זה,
וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ.
למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה הנקובה
לעיל ,למעט מע"מ בכלל זה לא תשולם כל תוספת תשלום שהיא בגין הפרשי הצמדה
כלשהם.
ככל שהתאגיד ,יוסיף ערוץ תותאם התמורה בהתאם .ככל שהתאגיד יצרוך שירות
כלשהוא לגבי חלקי שנה ,התמורה השנתית תחושב באופן יחסי לחלק בו יצרך
השירות.
הצעת המחיר דנן תחייב את הספק הזוכה.

ו  .מובהר כי על הצעת המחיר לכלול את מלא התחייבויות הספק לביצוע כל תשלום
שהוא המג יע לעובדיו ו/או למי מטעמו מכוח כל דין ו/או הסכם כפי שיעודכנו מעת
לעת.
ז  .יובהר ,כי אי התקיימות של איזו מהערכות הספק הזוכה ו/או אי התממשות של
איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תוכניותיו ,לרבות בנוגע לפרט כלשהוא בשירותים
ו/או בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה לא יהוו בשום מקרה עילה
לשינוי של הצעת המחיר דנן ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכל ולים
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במסמכי המכרז ,אף אם התאגיד יפצל את השירותים ,יבצע חלק מהם באופן
עצמאי או באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותים כלל מאת המציע.
ח  .תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  30יום ,מיום אישור החשבונית על ידי
התאגיד.
ט  .מובהר כי אין באמור במסמך דנן מכדי לגרוע מכל אחריות ו/או חבות אחרת שהיא
של הספק כלפי עובדיו ו/או המועסקים מטעמו ו/או כל מי שיפעל מטעמו לקיים
אחר דרישות כל דין ו/או הסכם ובכלל זה קבלת כל היתר ככל שיידרש מטעם כל
גורם שהוא לצורך אספקת השירותים.
י  .תעריף בגין רכיב ו/או שירות שלא תומחר במסגרת הצעת המחיר דנן ,י קבע
בהסכמה בין הצדדים מראש ובכתב.

הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי
לפי הדין ,ההסכם ומסמכי המכרז.

שם המציע............................... :
מספר מזהה (מס' ת"ז  /מס' עוסק מורשה  /מס' רישום):
.............................
כתובת....................................................... :
טלפון........................................................ :
שם איש קשר ותפקידו.................................. :
טלפון איש הקשר...................... ................... :
טלפון נייד איש הקשר.................................. :
כתובת דוא"ל של איש הקשר:
................................................................
על החתום:

_____________
תאריך

________ ______________
שם המציע  +חתימה
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מסמך ה' – הסכם
להפצת שידורי טלוויזיה ורדיו באמצעות הלוויין עמוס
בעבור תאגיד השידור הישראלי
שנערך ונחתם ביום  ........................לחודש  ..........בשנת 2021
בין:
תאגיד השידור הישראלי
באמצעות מנכ"ל התאגיד וסמנכ"ל הכספים
מרחוב כנפי נשרים  23ירושלים
(להלן " -התאגיד" ו/או " המזמין ")
מצד אחד
ל ב י ן:
 ...................................ח"פ ....................
באמצעות...................................................... :
המוסמכים והמורשים בשם הספק להתקשר בהסכם זה ולחתום עליו
מרחוב ................................
(להלן – " הספק " ו/או " הזוכה" )
מצד שני

הואיל

והתאגיד מעוניין בקבלת שירותי הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו באמצעות
הלוויין עמוס כמפורט במסמכי מכרז  8/2021על נספחיהם אשר פרסם
התאגיד (להלן  " -המכרז ");

והואיל

והספק השתתף במכרז ,והצעתו במכרז ,נבחרה כהצעה הזוכה במכרז על ידי
וועדת המכרזים של התאגיד בישיבתה מיום __________;

והואיל

והספק מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו את כל היכולת והאמצעים
הדרושים לרבות הציוד ,האמצעים הטכנולוגיים ,כספיים ומשאבי האנוש
העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי ,הניסיון והמומחיות הנדרשים
לאספקת השירותים כהגדרתם בהסכם זה לפי כל תנאי המכרז וההסכם;

והואיל

והספר מצהיר ומתחייב כי הוא רשאי על פי כל דין ו/או הסכם ,לרבות
הוראות רגולטוריות החלות עליו ,להפיץ את שידורי הרדיו ואת שידורי
הטל ו ויזיה של התאגיד בהתאם להוראות מכרז זה על נספחיהם;
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והואיל

והצדדים מבקשים ומסכימים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי
הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא ,כותרות הסעיפים ,הגדרות ונספחי ההסכם
. 1.1

המבוא ל הסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות
הצדדים לפיו  .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות
הקריאה בלבד .למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה
להם במסמכי המכרז ,אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם
משמעות אחרת.

. 1.2

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם
זה ייע שה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם התאגיד ומוסיפות על זכויות התאגיד ועל חובות נותן
השירותים אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק ,מובהר כי חוסר
לא ייחשב כסתירה.

. 1.3

המונחים " :שירותים "  " ,שירותי ההתקנה " " ,שירותי תחזוקה "  " ,שירותי

ניטור ודיווח "  " ,שידורי רדיו "  " ,שידורי טלוויזיה "  " ,הלוויין"  " ,הלוויין
עמוס " " ,שירותי אפלינק " וכל וכל מונח אחר - ,יהיו כפי שהוגדרו במסמך
ב' – המפרט הטכני .
. 1.4

בהסכם זה " :כל דין " לרבות כל חוק ,תקנה ,צו ,כלל ,קביעה של רשות
רגולטורית כלשהיא ,פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת ,חוקי עזר ,צו מינהלי,
תכנית בת תוקף ,הנחייה ,דרישה ,היתר ,פקודה ,תקן מחייב ,הוראה מאת
רשויות מוסמכות והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת
במהלך תקופת ההתקשרות; (ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא
התחייבויות הספק בהסכם; (ג) בין אם נזכרו בהסכם במפורש ובין אם לאו.

. 1.5

הנספחים להסכם המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
נספח א' –

נוסח ערבות ביצוע;

נספח ב' –

מסמך ב' – מפרט טכני על שני צרופותיו;

נספח ג' -

התחייבויות לשמירה על סודיות;

נספח ד' -

מסמך ד' – הצעת המחיר של המציע שאושרה על ידי
התאגיד;

נספח ה' -

התחייבות למניעת ניגוד עניינים;

נספח ו' -

מסמכי ביטוח;

נספח ו' – 1

אישור קיום ביטוחים;

נספח ז' -

תשובות ההבהרה מיום _________;

43
. 1.6

מובהר כי השירותים נשוא המכרז נוגעים להפצת שידורי התאגיד ונוגעים
לליבת עשייתו של התאגיד .משכך על הספק הזוכה לתן את השירותים
באיכות מעולה ,באופן שוטף ורציף .תנאי זה הנו יסודי עקרי ומהותי
להתקשרות מכוח המכרז דנן.

. 1.7

כתנאי מתלה להתקשרות עם המציע בהסכם זה המציע מתחייב ומצהיר
כדלקמן:
א  .כי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של ה ספק אינם כוללים הערה
בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".
ב  .אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון למועד בו
חתם ה ספק על הסכם דנן.
ג  .ה ספק אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת ה ליכים ,פשיטת רגל או
פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו
עיקולים מהותיים.

.2

התחייבויות והצהרות הספק
הספק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
2.1

כי יספק את השירותים לפי מסמכי המכרז וההסכם דנן על נספחי הם
ובכלל זה נספח ב' – המפרט הטכני בכפוף ל הוראות כל דין החל בקשר
למתן השירותים ולשביעות רצונו המלאה של התאגיד.

2.2

כי ישתף פעולה עם התאגיד ועם כל גורם מטעמו בכל הקשור למילוי
התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד
באופן שוטף וברמת זמינות מלאה בהתאם לצרכי התא גיד ככל שיידרש .

2.3

כי קיבל מהתאגיד את כל הפרטים הנוגעים להסכם זה ,וכי בדק את כל
הנתונים ,קרא והבין את ההסכם ,את נספחיו ואת כל מסמכי המכרז  ,וכן
בדק כל נתון אחר הנדרש לצורך ביצוע השירותים.

2.4

כי הוא בעל הידע  ,המומחיות  ,ההכשרה  ,הניסיון  ,כוח האדם המתאים  ,כל
ה ציוד האיכותי ,ה אמצעים הטכנולוגיים הנדרשים  ,היכולת המקצועית
והכספית והמוניטין בתחום ביצוע השירותים  ,וכי יעמוד בהתחייבויותיו
עפ " י ההסכם מבחינה מקצועית ויספק ויבצע את השירותים באופן יעיל
ומקצועי ותוך עמידה מלאה ומדויקת בדרישות כל דין.

2.5

כי מצויים בידיו כל הרי שיונות ,ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל
דין ,תנאי המכרז והסכם זה לביצוע כלל התחייבויותיו באופן ,במועד
ובאיכות הנדרשת ,תוך עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו ו/או יוגדרו לו ע"י
התאגיד.
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2.6

כי אין ולא יהיו ב מילוי התחייבויותיו של הספק על פי ההסכם ב שום דרך
או אופן הפרת זכויות כלשהן של צד ג' כלשהו ,במישרין או בעקיפין.

2.7

כי השירותים שיסופקו לתאגיד יעמדו בכל עת בכל דרישות כל דין.

2.8

כי הוא יעמוד בכל דרישות ניהול ספרים והוראות חשבונאיות שונות
המפורסמות ע"י רשות המיס ים ,וכן באמות מידה חשבונאיות ,כפי
שתהיינה ב כל עת.

2.9

לבצע את השירותים ל שביעות רצונו המלאה של התאגיד ,במומחיות
ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים .הספק
מתחייב לעשות את כל הדרוש לביצוע השירותים ,להקדיש את מרצו,
ניסיונו וכושר עבודתו לשם כך ,לעש ות את מיטב מאמציו ולהפעיל את
מלוא כישוריו באספקת השירותים.

2.10

לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי התאגיד ,עובדיו ו/או הקשורים עמו ולחתום
על כל מסמך או תצהיר בקשר לשירותיו ו/או מילוי תפקידו ולא לפגוע ולא
לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לתאגיד או לעובדיו ,מנהליו
מ טרותיו ובכלל זה לשמ ם הטוב ,למוניטין שלהם ,לעסקי הם
ולפעילויותי הם וכדומה .

2.11

מקום ששירות או חלק כלשהו ממנו ניתן על ידי ,או באמצעות ,מי מטעם
הספק שאינו הספק עצמו ,ידאג הספק כי מבצעי השירותים הרלוונטיים
יקיימו את מלא ההתחייבויות המוטלות על הספק מכוח הסכם זה בנוגע
לאספקת השירותים ויעמדו בדרישות כל דין  .מובהר כי אין באספקת
השירותים באמצעות או על ידי צד שלישי כלשהו מטעם הספק ו/או
בהסכמת התאגיד לקבלת השירותים על ידי מי מטעם הספק כדי לגרוע
מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ,ואין בו כדי ליצור מערכת יחסים
משפטית כלשהי בין ה תאגיד לבין קבלני המשנה ו/או צדדי ג' כאמור.
מובהר כי באחריות הבלעדית של הספק לוודא כי ספקי המשנה מקיימים
את כל הוראות כל דין ואת כל הוראות הסכם זה.

2.12

התאגיד יהיה רשאי לדרוש החלפת מי מטעם הספק שיספק לתאגיד את
השירותים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה,
וללא חובת הנמקה ,ועל ה ספק יהיה להעמיד במקומו גורם מ יומן ומנוסה
כנדרש לעיל  .מובהר כי הפסקת העסקתו של מי מטעם הספק במתן
השירותים ,לא תזכה את הספק בפיצויים ו/או בתשלום אחר כלשהו ואין
בה כדי להטיל על התאגיד חבות כלשהיא.

2.13

לבצע את השירותים נשואי הס כם זה באמצעות כוח האדם מקצועי ומהימן
ביותר  .ובכלל זה כי כל מי שיעסוק מטעמו במתן השירותים ,יהי ה מיומ ן
ובעלי הכשרה ו ניסיון מוכח ב ביצוע השירותי ם.
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.3

2.14

כי התחייבות אחרות שלו ,ככל שתהיינה לכל גורם שהוא לא יפגמו ו/או
לא יפגעו כלל ברמת הזמינות שלו והעדיפות שיתן לתאגי ד מכל ההיבטים.

2.15

כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות  ,התשנ " ח  ( 1998 -להלן  " :חוק שוויון זכויות ") במידה והן חלות
עליו ו  /או יחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות  ,וכן בנוסף  ,במידה והוא
מעסיק ו  /או יעסיק  100עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות  ,יפנה
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום הוראות והנחיות הקשורים בחוק שוויון זכויות כאמור  ,ככל
שיינתנו .

2.16

להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו  ,לרבות על כל צו
שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו להעניק את השירותים בהתאם
להסכם זה על נספחיו  .הספק יודיע לתאגיד בע " פ ובכתב  ,לכל המאוחר
בתוך  48שעות  ,על כל שינוי במעמדו החוקי ו  /או על כל מקרה בו עולה כי
לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים ו  /או על כל אפשרות
מסתברת כי לא יוכל לעמוד אחר התחייבותו לפי הסכם זה .

2.17

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו
כמו גם הצהרותיו בהצעתו במכרז  ,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 הספק  ,על כל הכרוך בכך .

אספקת השירותים
3.1

התאגיד יהא רשאי בכל עת ,לצמצם  ,להרחיב ,לשנות ,לבטל או להחליף את
הי קפי השירותים  ,סוגם ו/או תמהילם  -הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ,
מבלי שהתאגיד יהא מחויב לנמק או לבסס את החלטתו ומבלי של ספק
תהיה כל טענה בקשר לכך  .הצדדים יגיעו להסכמה באשר להשלכות
הכספיות ככל שינבעו מן השינויים ,ככל שאלה לא נכללו בהצעת המחיר.

3.2

השירותים יסופקו בכל ימי השבוע (א – שבת כולל ,לרבות ימי המנוחה ),
בכל אחת משעות  ,בכל אחד מימי השנה ,כולל בימי שבתון וביום הכיפורים.

3.3

הזכייה במכרז אינה מקנה לספק בלעדיות במתן השירותים  .התאגיד יהיה
רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר ,לרבות
גורם שאינו ה ספק ואף גורם שלא הגיש הצעות למכרז  ,וזאת מבלי שה ספק
יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי .

3.4

מובהר ,כי במקרה שבו הזוכה במכרז ספק גם עבור אחרים ,ליתן עד יפות
לתאגיד במתן השירותים וזאת בכל ההיבטים .למשל :במקרה של תקלה,
על הזוכה לפעולה לתיקונה במתקני התאגיד תחילה וכדומה.
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כתנאי מתלה לתחילת ההתקשרות עם הספק ,על הספק להוכיח כי איכות
השידור הנה לשביעות רצונו המלאה של התאגיד .לצורך כך על הספק לבצע
פיילוט לבדיקת א יכות השידור  .ה וצאות ביצוע הפיילוט יחולו על הספק .
ככל שיתברר בפיילוט כי איכות השידור אינה משביעת רצון לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד ,יפעל ה ספק על חשבונו ובתיאום עם התאגיד
לביצוע ההתאמות הנדרשות לשיפור איכות השידור עד שאיכות השידור
תהיה לשביעות רצונו המלאה של התאגיד .לחילופין ,התאגיד יהיה רשאי
להורות שהמציע הזוכה לא עומד בתנאי המתלה להתקשרות  .הבחירה
באחת מן החלופות תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי.

תקופת ההתקשרות
4.1

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז ת היה החל מיום  15.6.2021ותהיה
לתקופה של  36חודשים היי נו עד ליום ( .............להלן " :תקופת
ההתקשרות הראשונה ") .

4.2

לתאגיד בלבד תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה ,
בכל תמהיל של שירותים ו/או תקופה ,בתקופ ה ו/או בתקופות נוספות של
עד  24חודשים נוספים ,או חלק מהם ,וזאת מתום תקופת ההתקשרות
הראשונה ו באותם התנ אים או בתנאים המיטיבים עם התאגיד (להלן:
" תקופות ההארכה" )  .סה"כ תקופת ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות
הראשונה ותקופות ההארכה לא תעלה על ( 60שישים) חודשים סה"כ
(להלן " :תקופת ההתקשרות ") .

4.3

במהלך תקופות ההארכה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם ,
בשינויים המתחייבים .

4.4

מבלי לגרוע מן האמור ,לאחר שיחלפו  24חודשים ממועד תחילת תוקפה
של ההתקשרות ראשונה ,ובמהלך תקופת ההתקשרות ,התאגיד יהא רשאי,
על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לבטל את ההסכם ו/או
להפסיק את ההתקשרות לפי ההסכם ,כולה או חלקה ,וזאת בכל עת,
בהודעה מוקדמת של  90ימים מראש ,וזאת בנוסף על זכותו של התאגיד
לבטל את ההסכם בהתאם לשאר התנאים המפורטים בהסכם ו/או לפי כל
דין .

4.5

ביטול ההסכם ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה
נוספות ,הנה זכות בלעדית המוקנית לתאגיד  .הספק מוותר בזאת על כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לכך  ,ובכלל זה כל טענה בדבר
הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו
למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה (כולן או חלקן) ובפרט טענות
בדבר השקעה ו/או אובדן רווח.

47

.5

4.6

בכל מקרה של ביטול ההסכם על  -ידי התאגיד ,לא תהיה על התאגיד חובה
לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט התמורה
היחסית עבור מתן השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בעבור השירותים
שניתנו לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.

4.7

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכות הביטול הנתונה לתאגיד לפי הוראות
כל דין וההסכם לרבות בשל נסיבות הב יטול כמפורט להלן בהמשך הסכם
דנן.

התמורה
5.1

תמורת אספקת השירותים ומילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה
במלואן ובמועדן ,התאגיד ישלם לספק תמורה לפי המחירים והתעריפים
שנקב ב נספח ד ' – מסמך ד' הצעת המחיר אשר תאושר על ידי התאגיד ,
בקשר לרכיבים שיסופקו בפועל על ידי הספק לתאגיד .

5.2

לתמורה יתווסף מע"מ כדין ,כשיעורו במועד התשלום בפועל ,ומודגש כי
לא יתווספו לתמורה ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם.

5.3

לאחר אספקת מלוא השירותים בעבור כל חודש קלנדרי ,יגיש הספק
ל אישור ה תאגיד חשבונית מס מקורית כחוק בגין התמורה ובה בין היתר
פירוט ה סכום לתשלום והתקופה נשוא החשבונית .החשבונית תוגש עד ל –
 5לחודש בגין השירותים שניתנו בחודש הקודם.

5.4

התאגיד יאשר את דרישת התשלום ככל שהשירותים הושלמו לשביעות
רצונו המלא ה של התאגיד .

5.5

לאחר אישור דרישת התשלום על  -ידי התאגיד יבוצע התשלום כנגד חשבון
כאמור ,בתנאי שוטף  30 +ימים מיום אישור החשבונית על  -ידי נציג
התאגיד.

5.6

הספק מתחייב להשיב כל סכום עודף ו/או שגוי שהועבר אליו מידי התאגיד,
וזאת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ  7 -ימים ממועד שליחת הדרישה .

5.7

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

5.8

התאגיד ינכה במקור מכל תשלום לספק ,כל מס ,היטל או תשלום חובה
אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין ,אלא אם ימציא הספק ,זמן סביר
לפני ב יצוע התשלום ,אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי
מס לפי שיעור אחר.

5.9

התמורה האמורה הינה התמורה המלאה ,הסופית ,המוחלטת ,הכוללת ,
ההוגנת בעבור מילוי כל התחייבויותיו של ה ספק לפי הסכם זה ונספחיו .
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כל תנאי מסמך ד' – הצעת המחיר יחולו על תשלום התמורה.

היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד לספק
6.1

הסכם זה מסדיר את התקשרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני ,לפי
בחירתו של הספק ,ובהנחה כי חבותו של התאגיד אל מול הספק ו/או
עובדיו ו/או צוות הספק ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו בגין
השירותים לפי הסכם זה תתמצה בתשלום התמורה הקבלנית המוסכמת
שבהצעת המחיר וזאת בלבד .

6.2

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,יפעל הספק כקבלן עצמאי
על כל הנובע ומשתמע מכך .הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או כל
גורם אחר כלשהו מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים
של התאגיד ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם
יחסי עובד  -מעסיק ,וכי אין בכל זכות של התאגיד להורות ,לפקח ,או
להדריך את הספק ו/או את עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או כל גורם מטעמו
בביצוע הסכם זה כדי ליצור ביניהם יחסי עובד  -מעסיק.

6.3

מ ובהר בזאת ומוסכם כי התמורה חושבה בהנחה שהספק יוכל לממן
מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים בהתאם לכל דין
עבורו ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם
אספקת השירותים.

6.4

מובהר בזאת ומוסכם כי הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו
על פי כל דין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לאחר כלשהו מטעמו ו/או
לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם אספקת השירותים לפי הסכם זה.
התאגיד לא יהא חייב בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע
השירות ,לרבות לא בתשלום שכר ,דמי ביטוח לאומי ו/או כל תנאים
סוציאליים או נל ווים ,או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל דין.

6.5

הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי
העבודה ,וכפי שיהיו מעת לעת ,לרבות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –
 ; 1987חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א –  ; 1951חוק חופשה שנתית,
התשי"א –  ; 1951חוק הגנת הש כר ,התשי"ח –  ; 1958צווי ההרחבה בעניין
הפרשות לביטוח פנסיוני ,תשלום דמי ההבראה והשתתפות המעביד
בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב חוקים/צווים/הסכמים מחייבים,
וכפי שיעודכנו מעת לעת .הספק מתחייב להמציא לתאגיד אישורים
תקופתיים בכתב ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתו ולפי דרישתו ,על ביצוע
האמור בסעיף זה.

6.6

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע  -על ידי ערכאה מוסמכת ומכל סיבה
שהיא  -כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם
זה ,רואים את הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו כעובד התאגיד ו/או
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כי התקיימו יחסי עבודה בין התאגי ד ובין מי מטעם הספק  ,אזי שכרו של
הספק ו/או עובדו ו/או מי מטעמו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם
זה על פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם
הדומים ביותר לאלה של הספק ,ועל הספק יהיה להשיב לתאגיד את
ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד
התאגיד  ,ובנוסף הספק יפצה ו/או ישפה את התאגיד ,מיד עם דרישתו
הראשונה לעשות כן ,במלוא סכום כל הוצאה לרבות הוצאות משפט ושכ ר
טרחת עורך דין.
6.7

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת
הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את הספק
ו/או עובדיו כעובד התאגיד ,הרי ששכרו של הספק ו/או עובדו יחושב
למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם לעובד
התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של הספק ,ועל הספק
יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי ה סכם זה
לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.

6.8

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם
כאמור בסעיף זה ,רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו ,מכל סכום שיגיע
לספק מהתאגיד.

6.9

לשם אספקת השירותים ,הספק מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף ובעל
כישורים וניסיון כ נדרש במסמכי המכרז ,בהצעה ובהסכם וכן הוא מתחייב
לשלם לכל ספק כל תשלום המגיע לו.

6.10

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או
סעד עפ"י כל דין בגין הפרה זו ,מובהר בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לקזז
מהתמורה שהוא חייב להעביר לספק עקב מתן השירותים ,סכומים
יחסיים ,אם יתברר כי הספק אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם
לדרישות התאגיד והוראות הסכם זה על נספחיו או כי הספק לא שילם
לספק שלו סכום שהוא חב בו כלפיו.

6.11

מבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לסרב לקבל שירותים מכל גורם מטעם
הספק ובכפוף לאמור במסמכי המכרז ,לתאגי ד אין זכות להורות לספק
להעסיק/להפסיק את העסקת עובדים/מועסקים מסוימים ,אלא לדרוש
להחליפם בכל עת כנותני השירותים לתאגיד מטעם הספק .שאלת זהות יתר
עובדי הספק מסורה לחלוטין לספק .עם זאת ,התנהגות של אחד או יותר
מעובדי הספק ,שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצו עיות
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המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת התאגיד משום פגיעה בו או בצד
ג' – תחשב כהפרת הסכם זה על ידי הספק.
6.12

.7

.8

הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה
הינו תנאי יסודי ועיקרי ,אשר התאגיד מסתמך עליו ומסכים לאורו
להתקשר בהסכם זה.

שימוש בכלים ובחומרים
7.1

כל הציוד ,הכלים והחומרים  ,המערכות ,הרישיונות וכיוצא באלה  ,הדרושים
לשם אספקת השירותים ,יירכשו על ידי הספק ו/או נותן השירותים ועל
חשבונו ,אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

7.2

כל הציוד ,הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך מתן
השירו תים ,יהיו מסוג המתאים ללא סייג ל מתן השירותים בהתאם להסכם
זה.

7.3

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

אחריות הספק
8.1

הספק יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שהוא חב
בו לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו
שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו ,או
לרכוש התאגיד או לגופו של כל אדם אחר כתוצאה מאספקת השירותים
שבהסכם זה .מבלי לגרוע מהאמור ,הספק יהיה האחראי הבלעדי ,באופן
מלא ומוחלט לטיב השירותים שסופקו ו/או היו צריכים להיות מסופקים
על ידו.
מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל
סיבה שהיא שייגרמו לכל הנ"ל ,כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקשרות ז ו,
וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.

8.2

הספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק ,תשלום או הוצאה מכל סוג,
שייגרמו לתאגיד מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק
כתוצאה ישירה או עקיפה מאספקת השירותים שבהסכם זה  ,מיד עם קבלת
הודעה על כך מאת התאגיד .במקרה של ת ביעה יחול האמור בסעיף זה,
ובלבד שהתאגיד יודיע לספק על קבלת תביעה כאמור אצלו ,בסמוך ככל
הניתן לאחר קבלתה ,ולספק תינתן אפשרות להתגונן בפניה.

8.3

אישור התאגיד על ביצוע בפועל של אספקת שירותים על  -יד הספק בהתאם
להסכם זה ,לא יהיה בו כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועי ת
המלאה ,ואין באישור האמור כדי להטיל על התאגיד אחריות כלשהי לטיב
העבודה.
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.9

ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין  ,על הספק לערוך
ולקיים  ,על חשבון הספק  ,למשך כל תקופת ההסכם ביטוחים נאותים בהתאם
לאופי והיקף ההתקשרות ,ובכלל זה על הספק למלא אחר כל הוראות הביטוח
המפורטות בנספחים ו' ו  -ו'  1להסכם זה.

. 10

איסור המחאת חובות וזכויות
10.1

הספק אינו רשאי להעביר ,לשעבד ,למשכן ,למסור ,להסב או להמחות כל
זכות או התחייבות הנובעות ממסמכי המכרז ,כולם או חלקם ולרבות
הסכם זה  ,במישרין או בעקיפין ,לאחר או לאחרים ,והכל אלא אם ניתנה
לכך הסכמת התאגיד מראש ובכתב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .ניתנה
הסכמת התאגיד כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות,
אחריות ו/או חובה כלשהן ,בהן הוא חב ,על  -פי מסמכי המכרז או על  -פי כל
דין  ,והוא ימשיך להיות אחראי למלא התחייבויותיו לפי המכרז וההסכם
ביחד ולחוד עם הנמחה.
מובהר ,כי כל העברת או המחאת זכות או התחייבות על  -ידי הספק כאמור,
ללא הסכמת התאגיד בכתב כאמור ,תהווה הפרה יסודית של הה סכם  ,אשר
תקנה לתאגיד ,בין היתר ,ומבלי לגרוע מיתר זכויותיו ,את הזכות לבטל את
ההתקשרות עם הספק .

10.2

אם הספק הינו תאגיד  -יודיע הספק ל תאגיד בתוך  72שעות על כל שינוי
במעמדו המשפטי ו/או במבנה הספק  ,בין על ידי הוספת חבר או שותף ,על
ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש ,על ידי הקצאת מניות מחדש,
על ידי העברת מניות או הקצאת מניות חדשות ,בין שנעשו בין חברי תאגיד -
הספק לבין עצמם ובין מי שאינו חבר תאגיד  -הספק  ,וכיו"ב .
במקרים אלו ,וככל שלדעת התאגיד הדבר מהווה שינוי מהותי יהיה
לתאגיד ש י קול דעת סופי ומלא לבטל ההסכם מכאן ואילך אף בלא צורך
בנימוק נוסף ,ובלבד ש י ודיע על כך ל ספק בהתראה מוקדמת של  60יום
טרם מועד הביטול .

10.3
. 11

התאגיד י הא רשאי להמחות את זכויותי ו וחובותי ו על פי הסכם זה  ,ובלבד
שזכויותיו של הספק על פי הסכם זה לא תפגענה .

העדר זכות ייצוג
11.1

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן ,שלוח או נציג של
התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו,
וזאת בהתחשב ב מהות השירותים נשוא הסכם זה ,למעט אם הוסמך לכך
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על ידי התאגיד ,מראש ובכתב .אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או
ההסכ ם כהסמכה כאמור.
11.2

. 12

הספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות
הבלעדית לכל נזק לתאגיד או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור
בסעיף זה.

איסור ניגוד עניינים ושמירת סודיות
12.1

הספק מתחייב להימנע מניגוד עניינים ולשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע,
למסור או ל הביא לידיעת כל גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא,
כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכך סוג שהוא או כל
דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן " :מידע סודי ") שיגיעו לידי
הספק ,עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,או בקשר עם ביצועו
ו/או בקשר עם התאגיד ,וזאת במהלך ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן
 -ללא אישור התאגיד מראש ובכתב.

12.2

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

12.3

התאגיד רשאי ליתן הוראות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת
סודיות  ,לרבות קביעת הסדרי ב י טחון מיוחדים  ,הסדרי מידור או נוהלי
עבודה מיוחדים והספק הזוכה מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד בנדון .

12.4

הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע
הסכם זה  ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המוסמך .

12.5

עם סיום הסכם זה  ,מכל סיבה שהיא  ,הספק 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
התאגיד  ,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 .

12.6

מבלי לגרוע מהמפורט לעיל ומאחריות הספק לפיו  ,הספק מתחייב לחתום
ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז
זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על " התחייבות למניעת ניגוד עניינים "
ועל "התחייבות לשמירה על סודיות" בנוסחים המצורפים כנספחים ג ' ,ו -
ה ' להסכם זה  ,שיהווה חלק בלתי נפרד הימנו .
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12.7

מובהר בזאת ,כי כל האמור לעיל חל גם על עובדי הספק .באחריות הספק
ליידע את עובדיו וכל מי שיעסוק במתן השירותים מטעמו בכל האמור לעיל
ו לוודא כי הוראות אלו נש מרות ומיושמות על ידי עובדי ו וכל מי מטעמו.

12.8

הספק מצהיר ,בחתימתו על הסכם זה ,כי ידוע לו וכי יידע את עובדיו וכל
מי מטעמו ,כי אי מילוי התחייבות על פי סעיף זה מהווים בין היתר ,עבירה
לפי סעיף  118לחוק העונשין  ,תשל"ז . 1977 -

זכויות יוצרים
למען הסר ספק יובהר כי לספק אין ולא יהיו זכויות מכל מן וסוג שהם בתכנים
המופצים על ידו.

. 14

. 15

קיזוז ועכבון
14.1

התאגיד יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או כל סכום המגיע לו
מאת הספק לפי הסכם זה ו/או הסכמים אחרים ,מכל סכום המגיע לספק,
על  -פי הסכם זה או לפי כל דין ,בין שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין
שאיננו קצוב .

14.2

התאגיד יהיה רשאי בנוסף לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או
מסמכים ו/או מידע מכל סוג ומין ,להבטחת חובות והתחייבויות הספק
כלפי התאגיד.

14.3

הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע
ממנו לתאגיד ,ו כן לא יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או
מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על ידי התאגיד ו/או תוצר מתוצרי עבודתו
בקשר עם הסכם זה ,מכל מין וסוג ,תהא הסיבה לכך אשר תהא.

ביטול ההסכם מחמת הפרה
מבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לבטל את ההסכם בכל עת ,התאגיד יהיה רשאי
לבטל ההסכם עם הספק בהתרחש אחד מהמקרים הבאים:
15.1

ה ספק לא החל במתן השירותים במועד שנקבע לכך ע " י התאגיד ו  /או לדעת
התאגיד לא יעמוד בתנאי המכרז ו  /או ההסכם .

15.2

ה ספק לא עמד בתנאי מתלה להתקשרות ,ובכלל זה בתנאי הקבוע בסעיף 3.5
להסכם.

15.3

ה ספק הפר את ההסכם ו/או לא יעמוד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו
ולא תיקן את ההפרה בתוך  10ימים מיום שנמסרה לו הודעה על ההפרה.

15.4

הספק פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד
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15.5

הוגשה כנגד הספק בקשה לפי רוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול
במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך  30יום ממועד הגשתה.

15.6

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא
נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני
או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך
לא בוטל בתוך  30יום ממועד הגשתם.

15.7

הוטל עיקול על רכוש ה ספק ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי
הרכוש כאמור ,באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותים
(כולם או חלקם) ,והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך  30ימים ממועד
נקיטתם.

15.8

הספק ,או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס ק דין בביצוע עבירה
פלילית .

15.9

ככל שלת אגיד לא יהא אישור תקציבי להתקשרות מכל סיבה שהיא ,ו/או
שמבחינת תיעדופי ו/או שיקולים תקציביים התאגיד יסבור לפי שיקול דעתו
הבלעדי כי ההתקשרות אינה כדאית.

מובהר בזאת ,כי ביטול ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל ,לא יגרע מכל זכות
אחרת העומדת לתאגיד בהתאם להורא ות ההסכם ו/או בהתאם להוראות כל דין.
למען הסר ספק ,מודגש ,כי מנגנון הפיצוי וכל יתר הסעדים העומדים לרשות התאגיד
בהתאם לכל סעיף אחר בהסכם ,במפרט הטכני והעומדים לתאגיד לפי כל דין הנם
מצטברים ,הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל לפי שיקול דעתו הבלעדי של
התאג יד.
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ערבות ביצוע
16.1

להבטחת זכויות התאגיד לפי הסכם זה ,ומילוי התחייבויות הספק על  -פי
מכרז זה ,ההצעה והוראות הסכם זה .ימציא הספק על חשבונו ,לתוך 7
ימים מקבלת הודעה בדבר זכייתו ,ערבות ביצוע אוטונומית בנקאית או של
חברת ביטוח ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע ל פי חוק
הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א  1981 -לפקודת התאגיד ,בסך 75,000
ש"ח ,בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ח' להסכם (להלן " :ערבות
הביצוע " או " הערבות ").

16.2

ערבות הביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן .מדד הבסיס יהא המדד
הידוע במועד האחרון להגשת הצעות.

16.3

ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לתום ( 60ששים) ימים מסיום תקופת
ההתקשרות (להלן" :תוקף הערבות").
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16.4

במקרה שתמומש האופציה על ידי התאגיד ,ותקופת ההתקשרות תוארך
לתקופה/ות נוספת/ות ,בהתאם לסעיף  3.2לעיל ,תוארך ערבות ההסכם
לתקופה של  60ימים לאחר תום תקופת האופציה הרלוו נטית .הספק
מתחייב בזאת ,כי ,במקרה הצורך ,ובכל מקרה על פי דרישת התאגיד ,הוא
יאריך את תוקפה של ערבות ההסכם ,וזאת לא יאוחר מאשר ( 30שלושים)
ימים לפני תום תוקפה.

16.5

לא האריך הספק את תוקף הערבות כאמור לעיל ,יהיה התאגיד רשאי לחלט
את הערבות ללא כל התראה מוקדמת ,גם א ם הספק מילא אחר יתר כל
חיוביו.

16.6

בלי לגרוע מהאמור לעיל ,התאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה
שבו לדעת התאגיד הפר הספק או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ,הוראות
המכרז וההצעה ולא תיקן את ההפרה בהתאם להוראות התאגיד בעניין,
וזאת בלי לחייב את התאגיד להוציא כל התר אה נוספת.

16.7

הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של התאגיד לבנק ,בלי שהתאגיד יצטרך
להציג לבנק האמור כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט,
ובלי שיצטרך לנמק את דרישת החילוט .התאגיד יהיה רשאי לממש את
ערבות הביצוע ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידיו מתוך סכום ערב ות
הביצוע ,ולפיכך ,בכל מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם
אחת ,תישאר ערבות הביצוע במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום ערבות
הביצוע שלא מומש.

16.8

בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע ,ישלים הספק את סכום ערבות
הביצוע לסכום שהיה נקוב בה עד לחילוט האמור ,וזאת בתוך ( 7שבעה)
ימים מיום החילוט.

16.9

חילט התאגיד את הערבות ,והסכם זה לא בוטל או הופסק ,יהיה על הספק
לדאוג על חשבונו לערבות חדשה באותו סכום.

 16.10למניעת ספק ,אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה ,כאמור לעיל ,כדי
לפגוע בזכויות ובסעדים המוקנים לתאגיד על פי הסכם זה ו/או על פי יתר
מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
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כללי
17.1

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלב ד .

17.2

כל הצעה ,מסמך ,מכתב ,היקפים ,כמויות ,מחירים וחילופי דברים מכל
סוג שהוא ,בין בעל  -פה ובין בכתב ,שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם
ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעמם ,לפני חתימת הסכם זה ,מבוטלים בזאת
ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים ,אלא אם צוין מפורשות לגב י
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אותו מסמך מוקדם כאמור ,כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .
17.3

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על  -פי
הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

17.4

כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם.
הודעות על  -פי הסכם ז ה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן,
במידה ונמסרו ביד ,ותוך  48שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו בדואר,
ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל  -כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף
לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

_____________________

___________________________
הספק

התאגיד

אישורי חתימו ת

אני הח"מ ,עו"ד  ..................מ"ר  ,......מאשר/ת את חתימתה של  ...............מספר
מזהה  ,..................באמצעות מורשי החתימה שלה  ........................ת"ז .................
ו  ..................... -ת"ז  .................אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בת  -תוקף שהחברה
הנ"ל קבלה ,ובהיותם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה.
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נספח א' להסכם
נוסח ערבות ביצוע
לכבוד:
תאגיד השידור הישראלי
א  .ג  .נ ,.
.

הנדון  :ערבות בנקאית מספר
.1

לבקשת______________(להלן " :המבקש ") אנו ערבים בזאת כלפיכם בערבות
מוחלטת בלתי מסוגיית וללא תנאי ,לסילוק כל סכום עד לסך של ₪ 75,000
(ובמילים שבעים וחמשה אלף שק לים חדשים) (להלן " :סכום הערבות ") שיוצמד
למדד המחירים לצרכן הידוע ביום __________ (להלן " :המדד ") ,להב טחת מילוי
כל התחייבויות המבקש כלפי תאגיד השידור הישראלי ,בקשר עם מכרז פומבי
 8/2021בעבור תאגיד השידור הישראלי.

.2

אנו נשלם לכם תוך  7ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום עד לגבול
סכום הערבות ,מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או
לדרוש ת חילה את סילוק סכום הערבות מהספק ,ומבלי שתיטען כלפיכם טענת
הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכם .

.3

לשם הסרת ספק ,דרישתכם לתשלום סכום הערבות ,ותשלום הערבות ,יכול שיעשו
לשיעורין ,ובלבד שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות .

.4

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום __ ____________ועד בכלל ,ותוארך על פי
דרישתכם .כל דרישה על פי הערבות צריכה להגיע בכתב לידנו עד לתאריך האמור,
ועד בכלל .

.5

דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו הינם:
__________
הבנק:
שם
הסניף________________:

.6

מס'

הסניף:

_________כתובת

ערבות זו אי ננה ניתנת להעברה או להסבה .
*המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
בכבוד רב,
בנק /חברת ביטוח

תאריך ____________:שם  _________________ :חתימה וחותמת___________ :
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נספח ב' להסכם
מסמך ב'  -מפרט טכני
יצורף להסכם לאחר שיוטמעו בו כל השינויים ככל שיהיו במהלך ניהול המכרז
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נספח ג' להסכם
התחייבות לשמירת סודיות
[לחתימה על ידי מנהלי המציע וכל גורם מטעמו שיספק את השירותים לתאגיד]

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 אחסון אלקטרוני או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות  ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (ל הלן " :המידע ") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד 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 לצדדים נזק ו גם מהווה עבירה פליל ית לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,תשל"ז ; 1977 -
נוכח האמור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

.3

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 ל אפשר
לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.4

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי
על  -ידי נותן השירותים 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.

.5

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
ה זהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
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.6

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.

.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה א ו תוצאה
מכל סוג ,אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת
התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה
אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידי התאגיד ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבלתי מ התאגיד או מכל גורם ש הוא או השייך ל תאגיד או שהגיע
לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שהכנתי עבור ה תאגיד  .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור
אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

.9

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ו שאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד  ,תהיה
לתאגיד זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

. 10

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה
לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז  1997 -וחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א . 1981 -

. 11

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר י תקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו
כל הוראות כתב התחייבות זה.

. 12

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.

ו לראיה באתי על החתום

מלא __________________:
שם
חתימה________________:

ת"ז______________:
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נספח ד ' להסכם
מסמך ד' – הצעת המחיר
מסמך חתום על ידי המציע כפי שאושר על ידי התאגיד יצורף כנספח ב' רק לאחר בחירת
הזוכה במכרז
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נספח ה ' להסכם
ה תחייבות למניעת ניגוד עניינים
[לחתימה על ידי המציע ועל ידי כל גורם שיספק את השירותים לתאגיד]

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ה מכרז 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 אזכה
במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת ה התקשרות,
על הארכותיה (ככל שתהיינה) כדלקמן:
 . 1המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים
נשוא המכרז ,לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים
או חשש לניגוד עניינים  ,בין ביצוע השירותים לפי במכרז 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
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נספח ו' להסכם
נספח ו'  -ביטוח
.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבו ן
הספק  ,למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ,למשך שלוש שנים נוספות לאחר
תום תקופת ההסכם)  ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח
ו'  , 1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן " :ביטוחי הספק" ו " אישור עריכת הביטוח"  ,לפי העניין),
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
א  .חבות מעבידים  -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק  ,ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח
" חבות מעבידים " מתוך אישור הביטוח החתום על ידי המבטחים .
ב  .נוסחי הפוליסות  -על הספק לוודא כי חריג " רשלנות רבתי " יבוטל בכל ביטוחי הספק ( אין באמור
כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין ).

.2

.3

.4
.5

.6

.7
.8

.9

ללא צורך בכל דרישה מצד ה תאגיד  ,על הספק להמציא לידי ה תאגיד  ,לפני תחילת מתן השירותים
וכתנאי מוקדם ל התקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא
חתום בידי ה מבטח  .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא ל ידי ה תאגיד אישור עריכת
ביטוח מעודכן  ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד
הסכם זה בתוקף ו/או לתקו פה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע ל תאגיד  ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו
שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא
אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לר עה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית  ,המוטלת
על הספק  ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי
לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ול ספק לא תהיה כל טענה כלפי
ה תאגיד או מי מטעם ה תאגיד  ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
ל תאגיד תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח  ,שיומצא על ידי הספק כאמור
לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי  ,תיקון  ,התאמה או הרחבה ,שיידרש ו על מנת להתאים את ביטוחי
הספק ל התחייבויות הספק על פי הסכם זה .
מוצהר ומוסכם כי זכויות ה תאגיד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  ,אינן מטילות
על ה תאגיד או על מי מטעם ה תאגיד כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק  ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא  ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או
על פי כל דין ,וזאת בין אם נ דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נ בדק אישור
עריכת הביטוח ובין אם לאו .
הספק פוטר את ה תאגיד ואת הבאים מטעם ה תאגיד מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד
כלשהו ,המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי ה תאגיד ו/או המשמש לצורך מתן השירותים,
ולא תהיה ל ספק כל טענה  ,דרישה או תביעה כלפי ה נזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור  ,ובלבד
שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
ב כל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות
התחלוף כלפי ה תאגיד וכלפי הבאים מטעם ה תאגיד ; ה ו ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק
מה ם י ינתנו על ידי קבל ני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח
נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
בזאת  ,כי על הספק מוטלת ה אחריות כלפי ה תאגיד ביחס ל שירותים במלואם ,לרבות שירותים שניתנו
או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם  .על אף האמור לעיל ,אי המצאת
אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת ה תאגיד
מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור .
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נספח ו'  - 1אישור עריכת הביטוח
הנפקת
תאריך
האישור ( DD/MM/YYYY
)

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור
שם :תאגיד השידור
הישראלי ו/או חברות
האם ו/או חברות בנות
ו/או חברות קשורות

ת.ז/.ח.פ.

ה מבוטח

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה

שם

☐ נדל"ן

☐ משכיר

ת.ז/.ח.פ.

☒ שירותים  -לאספקת שירותי
אתר
של
והטמעה
פיתוח
אינטרנטי להצבעות גולשים
בעבור תאגיד השידור הישראלי
☐ אספקת מוצרים

☐ שוכר

מען  :כנפי נשרים  , 23מען
ירושלים

☐ אחר______ :

☐ זכיין
☐ קבלני משנה
☒ מזמין שירות ים
☐ מזמין מוצרים
☐ אחר:

כיסויים

סוג
הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

רכוש

מט
בע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח X

₪

 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 – 328ראשוניות
 – 302אחריות צולבת
 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח
 – 315כיסוי לתביעות מל"ל
 – 328ראשוניות
 - 332מבקש האישור יוגדר כצד
ג'
 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 – 319מבוטח נוסף – היה
וייחשב מעבידו של מי מעובדי
המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 - 321מבוט ח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת גילוי (  6חודשים)
 – 303דיבה ,השמצה והוצאת
לשון הרע
 – 325מרמה ואי יושר עובדים
 – 326פגיעה בפרטיות
 – 327עיכוב /שיהוי

צד ג'

1,000,000

₪

חבות
מעבידים

20,000,000

₪

אחריות
מקצועית

500,000

₪

פירוט השירותים

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח

ג' ) * :

 - 066צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ז' להסכם
תשובות הבהרה מהתאריכים________________:
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