תאגיד השידור הישראלי
מכרז פומבי מס'  – 01/2017להקמת מאגר צלמי וידאו עבור תאגיד השידור הישראלי
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תאגיד השידור הישראלי (להלן גם" :התאגיד") ,הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי,
התשע"ד( 2014-להלן" :החוק") .מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק ,ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.
התאגיד נמצא בשלבי הקמה ,והוא מעוניין להקים שני מאגרי צלמי וידאו ("המאגרים"); מאגר בעבור כתבות המגזין
של התאגיד ("מאגר המגזין"); מאגר בעבור כתבות החדשות של התאגיד ("מאגר החדשות"); כפי שמפורט במסמכי
המכרז.
המאגרים יהיו מורכבים מרשימות של צלמים ("הרשימות") אשר יחולקו לפי אזורים שונים בארץ ,כפי שמפורט
במסמכי המכרז.
רשימת הצלמים תתפרסם ותעודכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד.
תקופת ההתקשרות הראשונה עם הזוכה כהגדרתו במסמכי המכרז תהא למשך שנה החל מיום חתימת ההסכם על-
ידי מורשי החתימה של התאגיד  .התאגיד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה לתקופה נוספת של עד
שלוש שנים.
כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו ,אופן בחירת ההצעות הזוכות לצורך הכללות במאגר המגזין יהיו לפי
אמות המידה באופן הבא ,לרכיב האיכות יהא משקל של  70%ולרכיב המחיר משקל של .30%
כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו ,אופן בחירת ההצעות הזוכות לצורך הכללות במאגר החדשות יהיו לפי
אמות המידה באופן הבא ,לרכיב האיכות יהא משקל של  50%ולרכיב המחיר משקל של .50%
רשאי להגיש הצעות מציע כהגדרתו בסעיף ההגדרות ,העומד בעצמו בכל הדרישות המפורטות להלן:


המציע הינו יחיד ,עוסק מורשה או עוסק פטור.



המציע מנהל ספרים כחוק.



המציע הינו בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים (במצטבר) בצילום וידאו הכולל הקלטות קול של
הפקות תוכן ששודר בטלוויזיה או באינטרנט .במסגרת הניסיון הדרוש לפי סעיף זה ,על המציע להיות
בעל ניסיון של לפחות שנה אחת בכלי תקשורת .לעניין סעיף זה כלי תקשורת הוא אחד מהבאים:



ערוץ שמשודר בטלוויזיה;



אתר אינטרנט שמשלב לכל הפחות כתבות וידאו לתוכן אקטואלי;



אתר אינטרנט בעל תוכן חדשותי

 .9מסמכי המכרז המלאים מתפרסמים באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת /http://www.kan.org.il/Tenders
 .10ניתן לפנות לתאגיד בכתב לקבלת הבהרות עד ליום  12.01.2017באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת
.ayalam@kan.org.il
 .11מועמדות עבור הליך הבחירה הראשון עבור איוש מאגרי הצלמים יש להגיש לתיבת המכרזים של התאגיד ,המצויה
ברחוב צלע ההר במודיעין (קומה  )2בין הימים א'-ה' ,בין השעות  09:00-17:00בכל יום וזאת עד ליום 30.01.2017
בשעה  17:00הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תיפסלנה ולא תידונה.
 .12צלם המבקש להיכלל באחד מן המאגרים ו/או בשניהם ואשר עומד בכל דרישות הסף במכרז זה רשאי להגיש לתאגיד
בקשה להצטרף למאגרים בכל עת .ועדת המכרזים (או מי שימונה מטעמה) תבחן במועדים שתיקבע ,ולפחות פעם בשנה,
את עמידתו של הצלם כאמור בתנאי הסף ובתנאים הנוספים המפורטים להלן ותחליט האם לצרפו למאגרים.
 .13ועדת המכרזים של התאגיד רשאית אך אינה חייבת לעדכן ולרענן את המאגרים לפי שיקול דעתה מעת לעת ולפחות
פעם אחת בשנה.
 .14התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ,למסור את השירותים למציע שיראה לו ביותר וכלל לא לדון בהצעות
שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
 .15מודגש כי ,הפ ירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם .בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו
לבין האמור במסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז יגבר .מובהר ,כי חוסר לא ייחשב סתירה.
 .16מודעה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,והיא מופנית לכל אחד ואחת.

