ההתאחדות לכדורגל בישראל

מנהלת הליגות לכדורגל

הליך תחרותי מס'  1/2021לרכישת זכויות שידור וסיקור של תחרויות כדורגל מקצועני בישראל
הודעה מס'  - 3הבהרות
להלן הבהרות ביחס להליך התחרותי אשר חלקן נדרש בעקבות שאלות שהתקבלו אצל עורכת ההליך:
 .1המועד האחרון להגשה הוא ה 24.2.2021-בשעה .16:00
 .2הטריטוריה של חבילה  1של וחבילה  2תכלול גם את שטחי הרשות הפלסטינית (הדבר יובהר בהסכם שיחתם).
 .3פיקדון להבטחת ההצעה כחלופה לערבות :ניתנת אפשרות ,הן למציעים מחו"ל והן למציעים מישראל ,כחלופה
להגשת ערבות ההצעה ,להפקיד את מלוא סכום ערבות ההצעה בחשבון הבנק של המנהלת אשר פרטיו מצורפים
כנספח א' לקובץ הבהרות זה (להלן":הפקדון") וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות; הפקדון יחשב כאילו
הופקד במועד ,אך ורק כאשר ניתן יהיה לראותו בחשבון הבנק של המנהלת ועל המציע האחריות המלאה לפעול לכך
שזה יהיה המצב בעת הגשת ההצעות .אין לפצל את סכום הערבות ולצרף חלקו כערבות וחלקו האחר להפקיד
כפיקדון .דין הפקדון כדין ערבות ההצעה ותחולנה עליו מלוא ההוראות וההנחיות החלות ביחס לערבות ההצעה
לרבות ביחס לחילוטה בשינויים המתחייבים.
 .4ערבות ההצעה תחול עד ליום  ;24.5.2021עורכת ההליך תוכל לבקש הארכתה ב 45-ימים נוספים כאמור בסעיף 11.2
למסמכי ההליך; בסעיף  7.3.1למסמכי ההליך יוחלפו המילים "שלושה חודשים" ב  45" -ימים".
 .5לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דוא"ל בין אם המציע שוכן בישראל ובין אם מחוצה לה; הצעות שתוגשנה
באמצעות דוא"ל לא תתקבלנה.
 .6אין מניעה להפיק את השידורים באמצעות צדדים שלישיים ובלבד שמלוא האחריות להפקת השידור ,באופן
מדוקדק ומוקפד בהתאם להנחיות ,תחול על הזכיין; לא תתאפשר כל הקלה או פשרה לעניין זה.
 .7מובהר כי ככל ולא יהיה בפני עורכת ההליך שיקול ממשי המצדיק שלא להתקשר עם מציע נתון (אשר הגיש הצעה
כשרה העומדת בכל דרישות ההליך) הרי שבכוונתה להתקשר עם הזוכים שיגישו את ההצעות הטובות ביותר ביחס
לכל אחת מן החבילות; אין באמור לעיל בכדי לגרוע מן החריג לכך המופיע בסעיף  1.7למסמכי ההליך.
 .8לא ניתן לפצל את החבילה (למשל  -על דרך של העברת משחק נתון מחבילה מסוימת לידי גורם אחר) אלא באישור
עורכת ההליך הנתון לשיקול דעתה המלא והמוחלט .עורכת ההליך תבחן כל בקשה לפיצול זכויות ,לגופו של עניין,
לפי שיקול דעתה ,היקף התכנים המועברים ,חשיבותם ורוח הנחיות ההליך התחרותי.
 .9חבילה  1כוללת זכות לא-בלעדית לשימוש בתכנים ארכיוניים (שהם כל המשחקים שלמנהלת ולהתאחדות יש זכויות
לגביהן); העניין יובהר בהסכם שיחתם עם חבילה .1
 .10מקרה בו בחצי מהשבתות בעונת משחקים נתונה לא ישוחקו לפחות שלושה משחקים יראה כמצב בו "באופן
מתמשך ,קבוע ומובנה" לא שוחקו שלושה משחקים במהלך השבת (וזאת לעניין מפרט זכויות השידור –> חבילה א'
–> תכנית סיכום משחקי ליגת העל).
 .11שירותי המעטפת מאפשרים אריזה גרפית של המשחק ונתונים סטטיסטיים מעשירים ולשם כך נדרשים טכנולוגיות,
חומרה ,תוכנה ,הפעלה ,תחזוקה ,תמסורת ,אנליסטים וכיו"ב המעשירים את השידור בנוסף על מחויבויות ההפקה
הקיימות של הזכיין; התמחור שנקבע נעשה תוך בחינת הוצאותיה בפועל של המנהלת בשנים האחרונות בגין אספקת
שירותים אלו.
 .12הגדרת "ערוצים ייעודיים" תקבע על ידי עורכת ההליך .יחד עם זאת ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם או
מהגמישות המוקנית לעורכת ההליך על פי תנאיו הרי שככלל הכוונה היא לערוצים המופעלים על ידי עורכת ההליך
או הקבוצות ומוקדשים לשידוריהן (ובין היתר רשתות חברתיות ,תכניות טלוויזיה OTT ,וכיו"ב).
" .13צדדים שלישיים" (לעניין סעיף  - )1.1.39כל צד שלישי לפי שיקול דעת עורכת ההליך ובכפוף למגבלות המופיעות
בסעיף.
 .14אחריות הזכיין ביחס למנהלת ולהתאחדות תחול גם ביחס לקבוצות המסונפות למנהלת ולהתאחדות ,ככל שיגרם
להן נזק אשר הזכיין אחראי לו על פי הקבוע במסמכי ההליך ובהסכמים הנלווים לו.
 .15סעיף הסודיות אינו הדדי.
 .16משמעות שימוש בתכנים לשלטי חוצות היא שימוש בתכנים לשם הקרנתם על שלטי חוצות דיגיטליים.

 .17על הזכיין לקחת בחשבון כי בכל הנוגע לשילוט וירטואלי יהא עליו להעניק ,ככל והדבר יתבקש על ידי עורכת ההליך
ו/או מי שמטעמה ,עזרה ושיתוף פעולה בדגש על גישה אל ציוד הזכיין או מערכותיו (כדוגמת התקנת דונגל על מצלמה
מס'  1או כל גישה אחרת).

הבהרות אלו מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך והן מחייבות לכל דבר ועניין; בכל סתירה
בין הבהרות אלו למסמכי ההליך יגבר האמור בהבהרות אלו.

