
 

 

 2021אוקטובר  04

 תשרי תשפ"ב  ח"כ

 מכרז משתתפי האל: 

 

לאספקת שירותי מדידה אחודה בעבור   19/2021הליך מיון מוקדם לצורך הליך מכרזי דו שלבי הנדון: 

 תאגיד השידור הישראלי 

 2לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 

  :שבנדוןפניה לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למתכבד בזאת להשיב  הישראליתאגיד השידור  

המסמך אליו   מס"ד
מתייחסת  

 השאלה 

 תשובות שאלות 

הזמנה   –מסמך א'  1
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
 15עמוד  7.1

לאור תקופת החגים החלה במהלך  
חודש ספטמבר, ועדת המכרזים 

מתבקשת בזאת לדחות את המועד  
  30-ההבהרה בהאחרון להגשת שאלות 

. זאת, על מנת  19.10.2021ימים, ליום 
לאפשר למציעים להעלות שאלות  

הבהרה אשר יאפשרו את השלמתו של  
 המענה למיון המוקדם כנדרש.

לא יחול שינוי במועד האחרון  
להגשת ההצעות להליך דנן,  

 31.10.2021אשר נקבע ליום  

הזמנה   –מסמך א'  2
להשתתף בהליך  

סעיף  מיון מוקדם, 
 9, עמוד  5.3

ועדת המכרזים מתבקשת למחוק את  
  לאהסיפא של הסעיף כך שהתאגיד 

יהא רשאי להוסיף תנאים טכניים או  
מקצועיים אשר העמידה בהם תהווה  

תנאי מקדמי להשתתפות בהליך  
הנוסף, לאחר סבב א' לתהליך הבחירה  

כאמור בסעיף. זאת לאור הסתמכות  
המשתתפים על הדרישות המוצגות  

סמכי הליך המיון המוקדם, במ
המתבטאת, בין היתר, בהשקעת  

משאבים רבים במונחי זמן וכסף מצד 
המשתתפים, כאשר שינוי של התנאים  

הטכניים או המקצועיים לאחר סבב א'  
בתהליך, עלול להוות בזבוז משאבים  

רב עבור משתתפים אשר לא יוכלו  
להציג עמידה בדרישות החדשות  

ו עד כה  ושעבורם המשאבים שהושקע
 ירדו לטמיון. 

, יחד  הבקשה אינה מתקבלת
עם זאת, התאגיד ייבחן כל  

 שינוי שיידרש קודם להטמעתו.  

הזמנה   –מסמך א'  3
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
 10, עמוד  5.4

ועדת המכרזים מתבקשת לאשר כי  
לצורך עמידה בדרישות הסעיף, די כי  
נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  

להליך המיון המוקדם תהא התחייבות  
בין המשתתף לבין צדדי ג' הרלוונטיים  

 הבקשה מתקבלת.  

  5.4ראה נוסח מעודכן של סעיף  
שעודכן גם לאור תשובות  



 

 

לקיים התקשרות תקפה כנדרש בסעיף  
 החל ממועד הזכייה במכרז.  

מיום   1הבהרה לקט 
19.09.2021 

הזמנה   –מסמך א'  
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
 10, עמוד  5.6

ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את  
 המלל שבסעיף באופן הבא: 

"לצדדי ג' לא תעמוד האפשרות להסב  
את מחויבויותיהם לאספקת  

ללא  השירותים בעבור התאגיד לאחר, 
אישור מראש ובכתב לכך על ידי  קבלת 

התאגיד לא יסרב ליתן  .  התאגיד
אישור כאמור אלא מטעמים סבירים  

 בלבד". 

הבקשה מתקבלת בחלקה,  
 המתוקן  5.6ראה נוסח סעיף 

הזמנה   –מסמך א'  5
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
 10, עמוד  5.8

לאור העובדה כי הסעיף מתייחס למצב  
, מסיבה שאינה תלויה במשתתףשבו 

יחול שינוי באחד מצדדי ג', ועדת  
המכרזים מתבקשת למחוק את המלל  

 הבא המופיע בסיפא הסעיף: 

 

"ככל שלא יימצא גורם חלופי אשר  
יאושר על ידי התאגיד, יחשב הדבר  

כהפרה יסודית של ההתקשרות  
ק את והתאגיד יהא רשאי להפסי

ההתקשרות לאלתר, וזאת בנוסף על  
 כל סעד אחר." 

 הבקשה מתקבלת בחלקה.  

   5.8ראה נוסח מעודכן של סעיף  

הזמנה   –מסמך א'  6
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
 10, עמוד 5.11

ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את  
 נוסח הסעיף כדלקמן:

"התאגיד יהא רשאי להורות למציע  
וזאת מבלי לנמק את החלטתו,  הזוכה,  

  מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה,
לחדול מלהעסיק צד ג' כלשהו ו/או מי  

מטעמו, במתן השירותים לתאגיד,  
והזוכה מתחייב להפסיק את העסקתו  
של אחד מצדדים ג' או מי מטעמו, מיד  
עם דרישתו הראשונה של התאגיד ולא  

להעסיקו במתן השירות בין  לשוב 
, והכל  במישרין ובין בעקיפין

משיקולים סבירים אשר יציג התאגיד  
 ." למציע הזוכה

,  בחלקההבקשה מתקבלת 
ראה נוסח מעודכן של סעיף  

5.11  . 

הזמנה   –מסמך א'  7
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
 14עמוד  6.5.1

ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי  
תקופת הארכה ב"תנאים  ככל ותחול 

המיטיבים עם התאגיד" כלשון הסעיף,  
יהיה זה בכפוף לכך שזכויות המציע  

 הזוכה מכוח מסמכי המכרז לא יפגעו. 

 הבקשה מתקבלת.  

ראה נוסח מעודכן של סעיף  
6.5.1 

יובהר כי הסכמת הספק הזוכה 
תידרש רק בקשר להטבה  

 שיהיה שבתנאי המיטיב ככל 



 

 

הזמנה   –מסמך א'  8
תף בהליך  להשת

מיון מוקדם, סעיף  
 14, עמוד 6.6.2

ועדת המכרזים מתבקשת לעדכן את  
 נוסח הסעיף כדלקמן:

"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  
בעבור השירותים    לביטול ההסכם

שניתנו לשביעות רצונו המלאה של  
שלקח  כספיות התחייבויות    , התאגיד
לפי צדדים שלישיים  כ  הספק  על עצמו

הסכם עד למועד הביטול  תוצאה מה כ
ובכפוף ליתר תנאי   על ידי התאגיד,

 הסכם זה ובכלל זה זכות הקיזוז". 

  23ראה תשובה לשאלה 
מיום  1לתשובות הבהרה לקט 

19.09.2021 

הזמנה   –מסמך א'  9
להשתתף בהליך  

 מיון מוקדם 

חוברת   –מסמך ג' 
ההצעה, טפסים  

 מס'
1,2,3,5,6,7,8,9,10   

 

 17עמוד 

תשומת לב ועדת המכרזים מופנית לכך  
שנפלה טעות סופר בכותרות הטפסים  
המוזכרים בסעיפים האמורים, לאור  

כך שאינם תואמים את שמות 
 המופיעים בסעיפים אלו. המסמכים 

מפנה אל   10.3.1כך למשל, סעיף 
המציע זהותו ומורשה    – 1"טופס מס' 

החתימה" ואילו כותרתו של טופס מס'  
 היא "פרטי המציע".  1

 ראה נוסח מעודכן 

הזמנה   –מסמך א'  10
להשתתף בהליך  

 מיון מוקדם; 

 

חוברת   –מסמך ג' 
 ההצעה, טופס מס' 

)תצהיר המציע   2
קאות  לפי חוק עס

גופים ציבוריים  
 (. 1976-התשל"ו 

,  10.3.2סעיף 
 42 -ו  17עמודים  

 

ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי  
להגשת טופס מס'   10.3.2דרישת סעיף 

)תצהיר המציע לפי חוק עסקאות   2
( תחול  1976- גופים ציבוריים התשל"ו

כלפי גופים אשר התאגדו בישראל 
 .בלבד

 

 

למסמכי המכרז   3.1בסעיף 
תאגיד  נדרש להיות: המציע  

רשום כדין במרשם הרלוונטי 
בישראל או עוסק מורשה כדין  

 .  בישראל

רלוונטי רק כלפי   2טופס מספר 
 מציע זה.  

ככל שקיימת בעיה בעניין,  
נבקש לפנות בשאלה נוספת,  

  הקיימתולהסביר מה המניעה  

הזמנה   –מסמך א'  11
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
10.3.11-10.3.13  ,

 17עמוד 

ועדת המכרזים מתבקשת לאשר כי  
דרישת הסעיפים האמורים לחתימת  

המציע בראשי תיבות בתחתית כל  
עמוד, מתייחסת לחתימת מורשי 

הכוונה אכן למורשי החתימה 
 מטעם המציע בראשי תיבות. 



 

 

החתימה מטעם המציע בראשי תיבות  
 בתחתית כל עמוד.

הזמנה   –מסמך א'  12
תתף בהליך  להש

מיון מוקדם, סעיף  
 21, עמוד 13.2

ועדת המכרזים מתבקשת לשנות את  
 נוסח הסעיף באופן הבא:

"התאגיד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו  
הבלעדי, לבדוק את יכולת המציע  

לעמוד בדרישות מסמכי ההליך )ובכלל  
זה, תנאי הסף, המפרט הטכני( גם על  

ידי ביקור )גם באמצעות הוועדות  
ת( בחצרי המציע, על מנת לבחון  חזותי

, בכפוף  את המציע ו/או את הצעתו
לתיאום מראש מול המציע זמן סביר  

 " . בטרם כל ביקור כאמור

 הבקשה  מתקבלת.  

 

הזמנה   –מסמך א'  13
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
 23, עמוד 16.5

ועדת המכרזים מתבקשת למחוק את  
להזמנה, לאור העובדה כי   16.5סעיף 

ישנה הסתמכות מצד המשתתפים  
בהליך המיון המוקדם על הדרישות  

המעוגנות במסמכי הליך המיון  
המוקדם, המתבטאת, בין היתר, 

בהשקעת משאבים רבים במונחי זמן  
וכסף מצד המשתתפים, כאשר הוספת  

שר לא  תנאי סף נוספים בסבב ב' א 
נבחנו בסבב א', עלול להוות בזבוז  

משאבים רב עבור משתתפים אשר לא  
יוכלו להציג עמידה בדרישות החדשות  
ושעבורם המשאבים שהושקעו עד כה  

 ירדו לטמיון.  

הבקשה אינה מתקבלת, בין  
היתר לאור שינוי שנעשה  

במסגרת תשובות הבהרה לקט 
   19.09.2021מיום   1

 

הזמנה   –מסמך א'  14
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
 25, עמוד 20.4

ועדת המכרזים מתבקשת לשנות את  
 נוסח הסעיף באופן הבא:

"המציע מתחייב להמציא לתאגיד,  
מיד עם דרישתו, כל מידע ו/או אישור  

קיום   לצורךהנדרשים ו/או הבהרה  
   כאמור לעיל".הליך המכרז, 

הבקשה מתקבלת עקרונית.  
סעיף  עודכן של ראה נוסח מ

20.4   

תיאור הטכנולוגיה   15
המוצעת לביצוע  

המדידה, סעיף  
 18, עמוד 11.2

האם תיאור הטכנולוגיה המוצעת  
עד   11.2.1וההתייחסות לסעיפים 

 יכולה להיות מוגש באנגלית?   11.2.11

ניתן להגיש באנגלית. ראה  
תיקונים שבוצעו במסגרת  

מיום  1תשובות הבהרה לקט 
19.09.2021 

ב' מפרט טכני   16
ראשוני, סעיף  

 34, עמוד 8.12

האם תוכלו לאפיין אם התאגיד יעדיף  
התקשרות עסקית נפרדת עם ספק  

המערכת הממוחשבת, או יעדיף  
שההתקשרות העסקית תהיה דרך  

 הזוכה במכרז 

יעשו על ידי  כל ההתקשרויות י 
   הזוכה במכרז 



 

 

ב' מפרט טכני   17
ראשוני, סעיף  

 36, עמוד 10.8

תוכלו להבהיר למה הכוונה  האם 
המדויקת בדרישה : "מספר חברי  

הפאנל החבר בכל עת לא יפחת מעשרה  
אחוז מהחברים באותה קבוצה 

 סטטיסטית"? 

ראה נוסח מתוקן של הסעיף  
  כפי שנעשה לאחר  10.8

מיום  1תשובות הבהרה לקט 
19.09.2021 

א' הזמנה   18
להשתתף בהליך  

מיון מוקדם, סעיף  
 15, עמוד  7.1

לאור ההארכה במועד האחרון להגשת  
שאלות הבהרה, ומכיוון שסביר  

שיידרש לתאגיד זמן סביר להעברת  
התשובות לשאות ההברה, האם תוכלו  

לדחות את המועד האחרון להגשת  
 ? 30.11.2021 - ל 31.10.2021-ההצעות מ

 לעיל.   1ראה תשובה  

 

 

 מובהר כי:  

 המכרז. אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1

 המכרז. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 ידו בכל עמוד. - המציע יצרף להצעתו מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .3

 

 

 ב ב ר כ ה,               

 איילת אלינסון           

 רכזת ועדת המכרזים                  


