17.7.2017

קול קורא
קבלת הצעות לסרט דוקומנטרי בן  60דקות עבור ערוץ הכנסת
 .1ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ (להלן :החברה) הינו החברה המפעילה את ערוץ הכנסת מתוקף מכרז  1/2016של
המועצה לשידורי כבלים ולוויין (להלן :המכרז) ,המותנה בכך שהערוץ יפעיל את ערוץ הכנסת כאמור במכרז.
 .2ההשתתפות בפעילות מעידה ומבטאת את הסכמתך לתנאים אלה.
 .3ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ מעוניין לקבל הצעות לסרט דוקומנטרי או תעודה באורך  60דקות.
.3.1

הסרטים יכולים להיות במגוון נושאים ביניהם :דמוקרטיה ,מעמדה של הכנסת כבית המחוקקים,
מגדר ,מגזר ,פריפריה  ,מקומו של המשפט העברי ,הכנסת כמקום לדיאלוג בין מדינה יהודית
ודמוקרטית .יינתן דגש על חיזוק ערכי הדמוקרטיה ופנייה לקהלים רחבים.

.3.2

הערוץ מזמין אתכם להגיש הצעות בכל נושא ,אך תהיה עדיפות ברורה לנושאים המצוינים בסעיף
.3.1

.3.3

תקציב הפקת הסרט לא יעלה על סך של  ₪ 100,000כולל מע"מ.

 .4לתשומת לבכם ,כל מציע רשאי להציע עד  3הצעות בלבד! הערוץ שומר לעצמו את הזכות לא להתייחס כלל
לאף הצעה של מציע שהגיש יותר מ 3-הצעות כאמור.
 .5על ההצעות לכלול:
א .קו"ח במאי
ב .קו"ח מפיק
ג .סינופסיס המתאר את הקשת הסיפורית  -עד עמוד אחד.
ד .טריטמנט עד שני עמודים (במידה ויש)
ה .הצהרת כוונות ותפיסה ויזואלית – עד עמוד אחד.
ו.

הצעת מחיר כוללת ומפורטת ,אשר במסגרתה יש לצרף תקציב מפורט אשר נדרש להפקה לצורך
הגשת מוצר מוגמר .הצעת המחיר תוגש בפורמט אקסל.

ז .במידה ויש ,טריילר  /טיזר או ביטוי ויזואלי להצעה.
ח .לו"ז להכנה הנדרשת ולמסירת תוצרים סופיים מוכנים לשימוש ושידור.
 .6ההצעות תוגשנה עד לתאריך  17.9.2017בשעה .18:00
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 .7ההפקות מיועדות לשידור החל מהחציון הראשון של שנת .2018
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.6
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 .9בחירת ההצעה:
.9.1

מבין ההצעות אשר יוגשו במסגרת הפרויקט יהא הערוץ רשאי ,אך לא חייב ,לבחור הצעה אחת או
מספר הצעות אשר בהן יבחר (להלן" :ההצעות הנבחרות") .ההצעות הנבחרות ייקבעו על ידי ועדה
בראשות מנכ"ל הערוץ (להלן "הוועדה").

.9.2

החלטות הוועדה תתקבלנה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,ולא ניתן לערער על החלטתה .הוועדה
תהיה רשאית להביא בחשבון כל שיקול העולה על דעתה ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר
לכך.

.9.3

ההצעות תהיינה תקפות למשך  6חודשים לפחות או עד להודעת הערוץ על דחיית ההצעה.

.9.4

הערוץ יודיע למציעים באמצעות הדואר האלקטרוני באם הצעותיהם התקבלו או נדחו.

.9.5

הערוץ יודיע למציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות לדעת הצוות המקצועי אודות הבחירה בהן.
הערוץ יעביר נוסח סופי של החוזה לחתימת הזוכה ,ככל הניתן בסמוך לאחר ההודעה.
הזוכה יחתום על ההסכם בתוך  7ימים מיום קבלתו מהערוץ.

 .10הצעות שתיבחנה על ידי הערוץ תעבורנה לשלב של ניהול משא ומתן במסגרתו הערוץ שומר לעצמו את הזכות:
.10.1

לדרוש שינויים והתאמות במוצרים ו/או בתכנים המוצעים.

.10.2

לקבל רק חלקים מההצעה ,לפי שיקול דעתו המקצועית.

.10.3

לבדוק את תקציב המוצע ולדרוש לבצע בו שינויים.

 .11ידוע למציע כי הערוץ יהיה מעורב בתהליך ההפקה ,במסגרת זו יפקח ויאשר את ההפקה בכל שלביה ,ובין היתר
יהיה רשאי לדרוש התאמות או שינויים ,בהתאם לשיקול דעתו.
 .12הערוץ יהיה רשאי לפנות למציע כזה או אחר על מנת לקבל מידע נוסף או פרטים אחרים הנדרשים לו לצורך
החלטתו.
 .13אין בעצם הזמנה זו כדי לגרוע מכל זכות של הערוץ לפעול לקבלת מוצרים מסוג דוקומנטרי או תעודה או כל סוג
אחר בכל דרך נוספת אחרת ו/או מכל גורם אחר.

הוראות שונות
 .14החברה תהא רשאית להודיע על הפסקת תהליך ההרשמה ו/או על ביטולו ,לרבות ביטול הפעילות בכל עת ו/או
בכל מקרה שתהיה מניעה על פי דין להמשיך את פעילות הפעילות.
 .15במקרה שהגיע לידי החברה מידע לפיו ההשתתפות בכל אחד משלבי הפעילות כפי שפורטו לעיל ,נעשתה תוך
מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ,תהא החברה רשאית להעביר את זכות
ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות ו/או לשלול את זכייתו.
 .16ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף .החברה ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות ולא
תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו ,בגין כל הוצאה מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק
ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות על כל שלביה.
 .17מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שיפלו
טעויות בניהול הפעילות ,וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה
ו/או טענה ו/או דרישה ,וכן כי בחירת הזוכים הינה סופית ,חלוטה ,בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת
את כל המשתתפים.
 .18על אף כל האמור בתקנון זה לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפעול כלהלן
 לקצר את תקופת ההרשמה ו/או תקופת הפעילות; לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההרשמה ו/אואת תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או את שלבי ההרשמה ו/או הפעילות ו/או את שלבי הפעילות ,להוסיף עליהם
או לגרוע מהם ,ולבטל את ההרשמה ו/או הפעילות בכל עת .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב
כל גולש ו/או משתתף בפעילות .מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים
על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
 .19המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו ,הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ומוותרים על כל טענה מכל סוג
שהוא כנגד החברה .מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל
חלקיו.
 .20בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.

