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הצעה חוברת -'ב חלק  

 מינהל עבור הישראלי הסרטים לשירות ספקים מאגר הקמת - 04/2012מס'  קול קורא פומבי
 והספורט התרבות במשרד התרבות

 

 

 הצעה חוברת

 

 

 

 שם מלא של הגוף המציע, 

 ברשם רשמיכפי שהוא מופיע 

 

 

 

 חתימה וחותמת

 המציע

 

 

 בכפוף לתנאי הסף(: מאגרים למספר לגשת מניעה איןים אליו המציע ניגש )/המאגרנא לסמן את 

 

  הפקת סרטים  מאגר   

  עריכת סרטים מאגר   

 מאגר צילום סרטים /תיעוד מופעים                          

 המרות והעברות  מפורמטים שוניםמאגר שכפולים,                 
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 04/2012קול קורא מס' 

 טופס הגשת הצעה

 לכבוד

 הישראלי הסרטים שירות

 משרד התרבות והספורט

 

 הישראלי הסרטים לשירות ספקים מאגר להקמת - 04/2012מס'  לקול קורא פומבי הצעההנדון : 
 והספורט התרבות במשרד הישראלי הסרטים שירות עבור

 

 מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.אני החתום  .1

את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי הקול קורא  והבנתיהנני מצהיר ומאשר שקראתי  .2

מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם  אניהנ"ל על כל נספחיו, ו

  המלאה. 

 גורמים עם אישיים, העסקיים, המקצועיים הקשרים כל פורטיםמ להלן: עניינים ניגוד העדר .3

 זה)לעניין  זו להצעה בהתאם למזמין שירותים מתן עם אינטרסים ניגוד ליצור העלולים אחרים

 (:תאגידים או משפחה בני של קשרים גם לפרט יש

 _____________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________ .ב

 _____________________________________________________________ .ג

 _____________________________________________________________ .ד

 עם עניינים ניגוד כל עמנו הקשורים לתאגידים או משפחתנו לבן או לנו אין כי בזאת מצהירים אנו .4

, זו להצעה בהתאם למזמין שירותינו מתן עם אינטרסים ניגוד ליצור העלולים אחרים גורמים

 .המזמין מטעם לאחראי האפשרי בהקדם כך על אודיע, כאמור עניינים לניגוד חשש ויתגלה במידה

למניעת להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק  .5

 החשיפה:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של 
  אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המזמין

מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק  אני .6

 כמשלימיםשרות, שייחתם באם נזכה במכרז, ויש לראותם בלתי נפרד מהחוזה הסכם ההתק
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 המצורפים, האמורים במסמכים המופיע כלשהו תנאי בין ניגוד של מקרה בכל, ואולם; אותו

 .בחוזה המופיע לתנאי עדיפות תהיה, בחוזה המופיע כלשהו תנאי ובין, זו להצעה

 פרטים על הגוף המציע .7

  שם  המציע: .7.1

  ת.ז.(:המס' המזהה )מספר חברה,  .7.2

   סוג התארגנות )חברה, שותפות(: .7.3

  תאריך התארגנות: .7.4

שמות הבעלים )במקרה של חברה,  .7.5
 שותפות(:

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב  .7.6
 בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם:

 

  שם המנהל הכללי: .7.7

  מען המציע )כולל מיקוד(: .7.8

  הנציג הניהולי לקול קורא זה: .7.9

  טלפונים: .7.10

  פקסימיליה: .7.11

   מס' טלפון נייד: .7.12

  אלקטרוני דואר .7.13

 . נכונים והם, לעיל הרשומים המציע פרטי את בדקתי כי מאשר הנני

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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  מצורפים ונספחים אישורים, םמסמכי .8

לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים  ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם  יש
 צורפה או לא צורפה להצעה. 

 סף בתנאי עמידה על הוכחות

 ההוכחה הנושא סעיף לפי

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

  העתק של תעודת עוסק מורשה ותעודת התאגדות

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים  אישורים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( 

 1976 –תשל"ו 

 

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

  נסח חברה עדכני מרשם התאגידים

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו 
 של המציע

קורות חיים וחוברת 
 הצעה

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

רשימהכרונולוגית המלאה של העבודות הרלוונטיות 
 י המציעיד שבוצעו על

 חוברת הצעה

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

 חוברת הצעה רשימת מלאי הציוד המקצועי

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

בנושא תשלום שכר  ידי עו"ד-המאומת על תצהיר
מינימום והעסקת עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד, 

 בנוסח המצ"ב לקול קורא 

 1'ב נספח

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

 כך עלתצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו 
 בהתאם סוציאליים תנאים לעובדיו לםמש שהמציע
 בתחום חקיקה לקיום והתחייבות דין כל להוראת
 עובדים העסקת

 2'ב נספח
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שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

 התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

 3נספח ב'

 נוספות בדרישות עמידה הוכחות

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

 עניינים ניגוד ולמניעת סודיות על לשמירה התחייבות

 4'ב נספח

שגיאה! 
מקור 

ההפניה 
 לא נמצא.

 במקומות חתומים הקול קורא שהם מסמכי
 הנדרשים
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 ניסיון המציע  .9

 :___________________ בתחום' שנות ניסיון מס .9.1

 המציע בעבודות דומות:  ניסיון .9.2

 השידור תאריך  בציון המציעידי -על שבוצעו העבודות של המלאה הכרונולוגית רשימה .9.3

 (שנתקבלו והביקורות הפרסים לציין)ניתן  שודר הסרט בו והערוץ

 הסרט שם 'מס
 שנת

 עבודה

אורך 
הסרט 
 בדקות

 ערוצים
 שודר בהם

 הסרט

 תאריך
 השידור

 נוספים פרטים

1.    
 

   

2.    
 

   

3.    
 

   

4.    
 

   

5.    
 

   

6.    
 

   

7.    
 

   

8.    
 

   

9.    
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 רשימת מלאי הציוד המקצועי שברשותו הנדרש למתן שירות  .9.4

 נוספים פרטים כמות שם הציוד מס'

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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 מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי הרשעות העדר בדבר תצהיר - 1'בנספח 

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 שירות הסרטים הישראלי

 משרד התרבות והספורט 

 אשכול רמות, 7 פארן' רח

 ירושלים

 

 מינימום שכר חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירות - תצהיר

 כל את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר.ז._________________ ת"מ_______________ הח אני
 :כדלהלן בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת

 .המציע מטעם להצהיר ומוסמך_____________ )להלן: "המציע"(   נציג אני .1

 בו המצויות וההגדרות 1976 -"והתשלזה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר .2

 .והספורט התרבות משרד בעבור' _________ לקול קורא מס ובתמיכה

 הורשעו ואם, עבירות משתי ביותר אליו זיקה ובעל המציע הורשע לא, זה תצהירי מתן מועד עד .3

 אחת שנה תחלוף /חלפה, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שעד הרי - עבירות משתי ביותר

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות

 ההצעות להגשת האחרון למועד עד זה תצהיר בבסיס העומדות בעובדות שינוי ויהיה במידה .4

 .והספורט התרבות במשרד המוסמכים לגופים לאלתר המידע את אעביר, במכרז

 

 חתימה  תאריך

 שוראי

בפני ___________.  ופיע________ ה ביום כי בזה מאשר, דין עורך, ________ מטהם החתו יאנ
שהזהרתיו כי עליו לומר  לאחרו ' _________מס זהות תעודת פי על שזיהיתיו/  אישית לי מוכרה

את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 
 יה.על וחתם דלעיל צהרתונכונות ה

 

 חתימה  תאריך
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 עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום המציע ואישור התחייבות - 2'בנספח 

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 משרד התרבות והספורט  הסרטים הישראלישירות 

 אשכול רמות, 7 פארן' רח

 ירושלים

 ./ג.נ.,א

 כי שהוזהרתי לאחר._________________ ז.ת________________________  מ"הח אני
 מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת כל את להצהיר עלי

 :כדלהלן בזאת

 .המציע מטעם להצהיר ומוסמך"( המציע: "להלן____________________ )  נציג אני .1

 עובדי כל על חלים הם כי, בהמשך המפורטים העבודה תנאי של קיומם בדבר, בזה מצהיר .2

 _______________. ועד_______________  מיום בתקופה, ידי על המועסקים

, זכייתי בעקבות שייחתם ההסכם תקופת בכל בקול קורא אקיים אזכה במידה כי, בזה מתחייב .3

 .להלן המפורטים החוקים ובכללם העבודה חוקי כל את ידי על שיועסקו העובדים לגבי

 : החוקים פירוט

 1945 (הודעה) יד משלוח ומחלות תאונות פקודת 

 1946 בעבודה הבטיחות פקודת 

 1949 (לעבודה החזרה) המשוחררים החיילים חוק 

 1951 א"תשי - ומנוחה עבודה שעות חוק 

 1951 א"תשי - שנתית חופשה חוק 

 1953 ג"תשי - החניכות חוק 

 1953 ג"תשי - הנוער עבודת חוק 

 1954 ד"תשי - נשים עבודת חוק 

 1954 העבודה על הפיקוח ארגון חוק 

 1958 ח"תשי - השכר הגנת חוק 
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 1959 יט"תש - התעסוקה שירות חוק 

 1967 חירום בשעת עבודה שירות חוק 

 1995 (משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק 

 1957 קיבוציים הסכמים חוק 

 1987 ז"תשמ - מינימום שכר חוק 

 1988 ח"תשמ -בעבודה הזדמנויות שוויון חוק 

 1991 א"תשנ -(כדין שלא העסקה) זרים עובדים חוק 

 1996 ו"תשנ -אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק 

 1998 ח"תשנ -מוגבלות עם לאנשים זכויות שיווין לחוק' ד פרק 

 1998 ח"תשנ -מינית הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף 

 1957 ז"תשי - קיבוציים הסכמים חוק 

 2001 א"תשס - ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק 

 2000 א"תשס -גנטי מידע לחוק 29 סעיף 

 2002 ב"תשס -(עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק 

 2006 ו"תשס -חירום בשעת עובדים על הגנה חוק 

 ופגיעה עבירות חשיפת) עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף 
 ז"תשנ -התקין במינהל או המידות בטוהר

1997 

     

 המציע וחותמת חתימה  המציע בשם החותם של מלא שם  תאריך

 לעיל המציע להתחייבות ד"עו אישור

     

 ד"העו וחותמת חתימה  ד"עו של מלא שם  תאריך
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 מקוריות בתוכנות שימוש בדבר המציע התחייבויות - 3'בנספח 

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 משרד התרבות והספורט  שירות הסרטים הישראלי

 אשכול רמות, 7 פארן' רח

 ירושלים

 הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

 האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר.ז. __________________ ת"מ __________ הח אני .1

 :כדלקמן בזהה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי

בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם משרד  זו הצהרתינותן  הנני .2

במסגרת קול קורא זה )להלן: "המציע"(. אני מכהן כ_______________  והספורט התרבות

 והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

קול קורא  לצורך מקוריות בתוכנות ורק אך שימוש לעשות מתחייב המציע כי להצהיר הריני .3

 ידי על כזוכה תוכרז שהצעתו ככל, המכרז נשוא השירותים ביצוע ולצורך'____________ מס

 .המזמין

 .אמת דלעיל הצהרתי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .4

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 של המציע. התחייבותואישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר 

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך



 

 מדינת ישראל

 משרד התרבות והספורט
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 ולמניעת ניגוד ענייניםיות דלשמירת סו תנוסח התחייבו -4'ב נספח

 

 זה ייחתם על ידי המציע  מסמך

 

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 משרד התרבות והספורט  שירות הסרטים הישראלי

 .ג.נא

 

 עניינים ניגוד ולמניעת סודיות לשמירת התחייבות: הנדון

 04/2012)להלן "המשרד"( פרסם קול קורא פומבי מספר  תרבות והספורטה ומשרד
להקמת מאגר ספקים לשירות הסרטים הישראלי עבור משרד התרבות והספורט 

 )להלן:"השירותים"(; 

 הואיל

 והואיל _____________ )להלן: "המציע( מעוניין להשתתף בקול קורא זה; והמציע

התנה השתתפות המציע בקול קורא בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו  והמשרד
רתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל על סודיות כל המידע כהגד

 הדרוש לשמירת סודיות המידע; 

 והואיל

 כי יתכן אליהם בקשראו /ו למשרד השירותים במתן עיסוקי במהלך כי לי והוסבר
 מצוי שאינו, שונים מסוגים מידע לידיעתי יבואאו /ו לחזקתי אקבלאו /ו אעסוק
או /ו למזמין השייך, עקיף ובין ישיר בין, בכתב ובין פה בעל בין, הציבור כלל בידיעת

 מכלליות לגרוע מבלי אך לרבות, ואופן צורה בכל לפעילויותיואו /ו למזמין הנודע
 "חות )להלן: "המידע"(;ודו מסמכים, נתונים, האמור

 והואיל

 עלול, מלבדכם גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע גילוי כי לי וידוע לי והוסבר
 ;פלילית עבירה להוות עלול והוא,  נזק שלישיים לצדדיםאו /ו לכם לגרום

 והואיל

 

 :כדלקמן כלפיכם מתחייב"מ הח אני, לזאת אי

 .ביצועם או השירותים מן והנובע הקשור כלאו /ו המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 למשרד השירותים מתן תקופת במשך כי מתחייב הנני, לעיל 1 בסעיף האמור בכלליות לפגוע ומבלי .2

 את מחזקתי אוציא לא וכן אפרסם לא, גוף או אדם לכל אגלה לא זמן הגבלת ללא מכן לאחר או

 .שהוא כל לצד, עקיף ובין ישיר בין, דבר או חפץ כלאו /ו אחר כתוב חומר כלאו /ו המידע

 או נוהלית, ביטחונית, בטיחותית מבחינה הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .3

 על פי התחייבות זו. התחייבויותיי את לקיים כדי אחרת

 .החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה מטעמי מיאו /ו עובדי לידיעת להביא .4



 

 מדינת ישראל

 משרד התרבות והספורט
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 יגרמו אשר, סוג מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .5

 לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת, זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או לכם

 .אחרים עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין

 או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .6

 מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם השייך

 של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני, כן כמו. עבורכם שהכנתי חומר או השירותים

 .מידע של או כאמור חומר

 במתן עיסוקי עם עניינים ניגוד של במצב להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל לעסוק שלא .7

 .לעיל כאמור השירותים

,  לפעילויותיכם הקשוראו /ו ברשותכם הנמצאאו /ו לכם השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל .8

  .שלעיל הסודיות חובת הפרת בגין כלפי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה

מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים  הנני

 .1981 -"אהתשמוחוק הגנת הפרטיות  1997 – "זהתשלעבירה על פי חוק עונשין, 

 .לביניכם ביני שהוא סוג מכל אישי קשר כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .9

 החתום על באתי ולראיה

    :היום
 שנת בחודש יום 
 

 :המציע
   

 "זת ומשפחה פרטי שם 
 
 

   

 חתימה כתובת

 



 

 מדינת ישראל

 משרד התרבות והספורט
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 הכללות במאגר: התחייבות הספק אשר קיבל הודעה מהמשרד על 5'בנספח 

המשרד(  אודות הכללתי  –מאשר כי קיבלתי את הודעת משרד התרבות והספורט ) להלן  הריני .1
 במאגר ספקים לשירות הסרטים הישראלי.

 :כדלקמן מתחייב הריני, זאת לאור .2

 שינוי)כגון  ארגוני שינוי כל ועל  עימי ההתקשרות בפרטי שינוי כל על למשרד להודיע .א
 רשויות מטעם באישורים או שלי העיסוק תחומי  או הניהול או ההתאגדות במתכונת

 (.המס

במאגר או  היכללותי בין, בפועל או אפשרי עניינים ניגוד כל על למשרד מיידית להודיע .ב
 ידו לבין עניין אחר שלי. -השירותים המבוקשים על

וזאת לאחר   ימתאים למילוי תפקיד  איניכי   לקבועבכל מקרה לי כי המשרד רשאי  ידוע .3
 בלתי מתאים וכי המשרד רשאי להוציאני מהמאגר באופן חד צדדי.  ונמצאתיעל ידו   תישהועסק

 . למאגר להצטרף לבקש יוכלו נוספים מקצוע בעלי כי לי ידוע .4

התקשרות כלשהי וכי המשרד אינו מתחייב למינימום  עימי תיעשהלי כי  אין התחייבות כי  ידוע .5
 שאותם כלל במאגר. הספקיםהיקף העסקה, עבור 

 המשרד עם התקשרות הסכם על חתימה לאחר ורק אך ייעשה בפועל השירותים מתן כי לי ידוע .6
 ידי.-ועל המשרד של החתימה מורשי ידי על

, מחיר הצעות לקבלת פניה או קול קורא סגור לאחר תעשה  עימי בפועל ההתקשרות כי לי ידוע .7
 המכרזים שוועדת ולאחר, מטעמי הצעות לקבלת לפניה מענה בקול קורא או מענה קבלת לאחר
 .הזוכה על תודיע

 תנאי, המשרדידי -על שיועבר הפרויקט מפרטלי כי כל התקשרות עם המשרד תהיה עפ"י  ידוע  .8
 הצעת בסיס על, ההתקשרות בהסכם הנקוב הסכום, המשרדידי -על  שייקבעו כפי ההתקשרות

 .המשרד עם ההתקשרות בהסכם שיפורטו לתנאים ובהתאם  שהוגשה המחיר

 בזאת כי המשרד רשאי לקבוע תנאים נוספים בהסכם ההתקשרות לרבות:  מובהר .9

 .בהתחייבויותיו הספק ולעמידת השירותים מתן להבטחת בנקאית ערבות הגשת חובת .א

 .ההתקשרות הסכם תנאי לפי מתאים ביטוח קיום חובת .ב

לשם ביצוע השירותים יהיו רכושה   ידי על שהוכנו והחומרים המסמכים כל על היוצרים זכויות .ג
 של המדינה.

 בתוכנות שימוש ולעשות שלישיים צדדים של הרוחני הקניין בזכויות לפגוע שלא מתחייב הנני .ד
 .בלבד מקוריות מחשב

 .עניינים ניגוד העדר .ה

 .סודיות חובת .ו

 תנאי נוסף, לפי שיקול דעתו של המשרד.  כל .ז

 . זהמכרמתחייב לפעול בהתאם לתנאי  הריני .10

  הספק

  

 תאריך ___________ שם ומשפחה _____________ חתימה: _____________

 


