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לאספקת והתקנת מצלמות במגרשי כדורגל ברחבי הארץ  6/22קול קורא מס' 

 OTTולתמיכה בטכנולוגיית 

 

 כללי .א

מבקשת לקדם אספקת  "(ההתאחדות)להלן: " 58-000171-7.ר. עההתאחדות לכדורגל בישראל  .1

הן על (, וזאת over the top) OTTוהתקנת מצלמות במגרשי כדורגל ברחבי הארץ, אשר יתמכו בטכנולוגיית 

מנת לטייב את הצרכים המקצועיים והאימונים והן על מנת להפיק ולשדר באופן אוטומטי את משחקי 

מובהר, כי נדרש שאותו ספק יתקין את המצלמות במגרשי הכדורגל ויפיק במגרשים אלו. שיצולמו הכדורגל 

 ביניהם. , ממצלמות אלה, וזאת על מנת לאפשר ממשקData-את הפיד, לרבות בסיס הנתונים וה

מזמינה בזאת פונים להגיש פניות לאספקת והתקנת מצלמות במגרשי כדורגל ההתאחדות על כן  .2

וכן תחזוקה שוטפת של המצלמות,  ,OTTברשויות מקומיות ועיריות ברחבי הארץ, התומכות בטכנולוגיית 

כאשר המצלמות יצלמו, יפיקו ויאפשרו שידור אוטומטי ככל הנדרש, ורישוי התוכנות שבהן ייעשה שימוש; 

 (Dataהמידע )בסיס הנתונים וויפיקו וישמרו את את הצילומים וישמרו חי של משחקי כדורגל, וכן יקליטו 

 צורך שימוש בתוכנת מאמן, על פי המפורט בקול קורא זה.מתוכם ל

יות המקומיות והעיריות ובא בפני הרשותשתיבחר על ידי ההתאחדות במסגרת ההליך הפניה  .3

  .על ידהותומלץ שבתחומי שיפוטן מצויים מגרשי הכדורגל, 

על ידי יבחר ת ותישפניהפונה עם מי מהפונים, לרבות  לא תתקשרההתאחדות מובהר, כי  .4

. ההתקשרויות תעשינה עם הרשויות המקומיות/ העיריות שבתחומי שיפוטן במסגרת הליך זה ההתאחדות

ועיריות, ואין בבחירה  הכדורגל, בכפוף לשיקול דעתן הבלעדי של אותן רשויות מקומיותמצויים מגרשי 

התחייבות כלשהי מטעם ההתאחדות או מתן עדיפות או קדימות בפונה מסויים על ידי ההתאחדות משום 

 .   פונה, ובוודאי שאין בה משום אישור או הסכמה כלשהם מטעם רשות מקומית או עירייהלאותו 

 כי האמור בקול קורא זה אינו אלא תיאור כללי. מובהר, .5

; משתתפים אשר יגישו פניות במסגרת ההליך יכונו להלן "ההליךהקול הקורא יכונה להלן " .6

 ".הפונים"

 לנוחות הפונים, להלן ריכוז המועדים הרלוונטיים להליך: .7

 מועד פעילות

 13/4/2022 פרסום ההליךמועד 

 25/4/2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 1/5/2022  פניותהמועד האחרון להגשת 

, במסמך זה במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים .8

 קובעים התאריכים בטבלה זו.

לדחות או להקדים כל אחד מהמועדים המנויים לעיל בהודעה  הזכות את הלעצמ תשומר ההתאחדות .9

המעוניין להשתתף פונה כל על www.football.org.il תר האינטרנט של ההתאחדות,אשר תפורסם בא לפונים
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ביחס  ההתאחדות,בהליך מוטלת החובה להתעדכן באופן שוטף בכל עדכון או שינוי ככל שיפורסם באתר 

כלשהו לפיה לא הודע לו או שלא ידע על עדכון או  פונה או צד שלישילהליך זה. לא תישמע כל טענה מפי 

 .התאחדותי כלשהם שהתפרסמו באתר השינו

חוסה תחת חובת עריכת מכרז הליך מכרזי או הליך מחייב אחר, והוא אינו מובהר, כי הליך זה אינו  .10

או מכוח כל דבר חקיקה אחר בעניין חובת עריכת מכרז, והוראות  1992-"בהמכרזים, התשנחובת  חוק מכוח

 דברי חקיקה אלו כמו גם הוראות כל תקנה שהותקנה מכוחם אינן חלות עליהן או על הליך זה. 

 יסודייםללא יוצא מן הכלל, לרבות תנאים  ההליךלכל תנאי  הפונהבהליך זה מסכים  פנייה בהגשת .11

ו/או מי מטעמה בקשר לכך. כן מובהר כי  ההתאחדותנה ותביעה כלפי אלה והוא מוותר במפורש על כל טע

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל  ההתאחדותבכל דרך שהיא, ו ההליךאין להתנות על תנאי 

, או להתעלם מהן או ליךשיש בה משום התנאה, תוספת, גריעה, שינוי או הסתייגות ביחס לתנאי הה פנייה

בלא כל התנאה כאמור, או לפעול בכל דרך אחרת שתראה  פונהתחייב את ה פנייהקרה כזה הובמ –לדחותן 

 לנכון בנסיבות העניין.

כל ההוצאות הכרוכות בפעולות שינקוט הפונה או מי מטעמו על יסוד האמור בהליך זה, יחולו על  .12

 מטעמה בגין פעולות אלה. הפונה ועליו בלבד, והוא לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מההתאחדות או מי

 מהות ההליך .ב

על ידה לרשויות ץ יבחר על ידי ההתאחדות בהתאם להוראות הליך זה, יומלת ותיהפונה אשר פני .13

, ולהפיק מהן צילומים, להתקין מצלמותלספק ועיריות שבמגרשי הכדורגל שבתחום שיפוטן ניתן ומקומיות 

 הלפי שיקול דעתכל אחת העיריות יחליטו, ו. הרשויות המקומיות כמפורט בהליך זה ,Data-בסיס נתונים ו

 ועל יד ושהוצעובתנאים על ידי ההתאחדות, בתעריף  ץהבלעדי, אם ברצונן להתקשר עם הפונה שהומל

 .אם לאו )או בתנאים טובים יותר( ותיבפני

כזוכות עם מי מהפונים, לרבות אלה שפניותיהם ייבחרו  לא תתקשרההתאחדות כאמור לעיל,  .14

תעשינה עם הרשויות המקומיות/ העיריות  , ככל שתצאנה אל הפועל,. ההתקשרויותבמסגרת הליך זה

שבתחומי שיפוטן מצויים מגרשי הכדורגל, בכפוף לשיקול דעתן הבלעדי של אותן רשויות מקומיות ועיריות, 

או או מי מטעמה דות ואין בבחירה בפונה מסוים על ידי ההתאחדות משום התחייבות כלשהי מטעם ההתאח

פונה, ובוודאי שאין בה משום אישור או הסכמה כלשהם מטעם רשות מקומית  ומתן עדיפות או קדימות לאות

 .   כלשהן או עירייה

ף מפיד סואותם ניתן לא  DATA-בסיס הנתונים ומובהר, כי הזכויות בפיד שיופק מהמצלמות, לרבות  .15

בבעלותה הבלעדית של ההתאחדות, וכי בכוונת ההתאחדות להתקשר בהסכם לרכישת  ןהינ המצלמות

 זכויות השידור למשחקי הכדורגל. 

יבחר ואשר יתקשר עם רשויות מקומיות/ ת ותילפונה שפני התירלמחויבת  לא תהאההתאחדות  .16

 Data-הו ניםהפיד, לרבות בסיס הנתו עיריות בהסכם לאספקת והתקנת מצלמות להשתמש ו/או לשמור את

 ופק מן המצלמות.יש

  הסברים והבהרות .ג

 והנוהל הפנייה הכנת אופן בדבר והבהרות שאלות זה בכלל, שאלות להגיש רשאים יהיו הפונים .17

 להגשת האחרון המועד)להלן: " 16:00בשעה  25/4/2022יום ל עד, ההתאחדות של הרכש למחלקת, להגשתה
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אדלר,  קיקיהרכש בהתאחדות, הגב'  למנהלת, בכתב לשלוח יש וההבהרות השאלות את"(. הבהרה שאלות

 בלבד. WORD, בקובץ  kikia@football.org.ilבדוא"ל 

 בקשר כלשהו ספק לו יהיה אםאו /ו, סתירות, שגיאות, או אי התאמות בהירויותאי  פונהימצא  אם .18

 הרכש למנהלת, עליו להודיע על כך בכתב ואו בקשר אלי בהליך כלשהו פרט או סעיף של המדויק למובן

 שאלות להגשת האחרון למועד עד, וזאת KikiA@football.org.ilאדלר, במייל  קיקי, הגב' בהתאחדות

 . הבהרה

, מספר טלפון וכתובת הדואר פונהלעיל תכלול את שם ה 17-18 בסעיפיםכאמור  שאלה/ הבהרהכל  .19

 אלקטרוני שאליה תשלח ההתאחדות את התשובות, ככל שתמצא לנכון לעשות כן.ה

שאלות, השגות, בקשות להסברים נוספים או הבהרות כאמור בסעיף זה או אי מתן  משלוחמובהר כי  .20

 .פניותאינם דוחים את המועד האחרון להגשת  –תשובות על ידי ההתאחדות 

נו אליה והיא רשאית להשיב לחלק מהשאלות או ההתאחדות אינה מתחייבת להשיב לשאלות שיופ .21

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על, כן לעשות לנכון שתמצא ככללהשיב באופן חלקי לשאלות מסוימות, 

 הפונים לכל, ככל שתמצא לנכון לעשות כן, ההתאחדותידי  עלאו הבהרות תשלחנה בכתב  תשובות .22

ים, פונת, או החלטות שתשלחנה בכתב, לכל ה. יודגש, כי רק תשובות, הבהרוההליךשרכשו את מסמכי 

 תחייבנה את ההתאחדות. 

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של ההתאחדות, אלא אם ניתנה בכתב, ונשלחה  .23

 אף, פוניםל פה בעל שיינתן הסבר או פירוש לכל אחראית ההתאחדות אין. הפוניםבדואר אלקטרוני לכלל 

 .מטעמה מי או ההתאחדותי /עובד ידי על ניתנו כאמור הסבר או פירוט אם

 ידי על שייקבע הפירוש יחייב -או חוסר בהירות /מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה ו בכל .24

ם יהיו מנועים מהעלאת טענות כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה ו/או אי התאמה במסמכי פוני, והההתאחדות

 .הליךה

, באתר האינטרנט של ההתאחדות על ידי ההתאחדותפורסמו עות שינוי שיתשובות, הבהרות או הוד .25

ים להצעתם, כשהן חתומות על ידם בתחתית כל פונויצורפו על ידי ה ההליךיהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 

 .פניותהובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ה עמוד, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם,

 תנאי סף להגשת פניות .ד

גוף שמיועד לבצע את אחד משני רכיבי העבודות נשוא ההליך  –" קבלן משנה מהותיבפרק זה, " .26

 )אספקה והתקנה; או תחזוקה ורישוי( במלואן. 

 . הפניותבכל הדרישות המפורטות להלן במועד הגשת בעצמו לעמוד  פונהעל כל  .27

, במצטבר להתקיים חייבים להלן, 1ד.המפורטים בפרק  הסף שתנאי בזאת מובהרעל אף האמור לעיל,  .28

וכן בקבלן משנה מהותי מטעמו; וככל שהפונה הינו מיזם משותף, על  פונה עצמוב במועד הגשת הפניות,

, במועד הגשת הפניות, בשני הצדדים למיזם המשותף המהווה את במצטברהתנאים האמורים להתקיים 

 . הפונה

להלן, להתקיים במלואו  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.על כל תנאי מתנאי הסף המפורטים בפרק  .29

במועד הגשת הפניות בפונה עצמו ו/או בקבלן משנה מהותי מטעמו ו/או, ככל שהפונה הוא מיזם משותף, 

 הפונה.בלפחות אחד מהצדדים במיזם המשותף המהווה את 

mailto:kikia@football.org.il
mailto:kikia@football.org.il
mailto:KikiA@football.org.il
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 תנאי סף כלליים .1.ד

הינו עוסק מורשה או שותפות או תאגיד הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין  פונהה .29.1

 .או מיזם משותף בין שניים או יותר תאגידים כאמור לגבי תאגידים מסוגו

או מנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו עפ"י  פונהכנגד ה .29.2

, ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או הליךיזכה ב הפונה, כולן או מקצתן, ככל שהז הליך

 פירוק.

 פונהה"הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של  פונהלא קיימת ל .29.3

 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 נאי סף מקצועיים ת .2.ד

בכיסוי ענפי ספורט שונים בארץ ובעולם, לרבות כדורגל, לפחות שנים  5בעל ניסיון של  הפונה .29.4

הפונקציות את לכל הפחות הכוללת  באמצעות מצלמות רובוטיות המופעלות ע"י טכנולוגיה מתקדמת

 : הבאות

 .1080p צילום של מינימום רזולוציה של  איכות .29.4.1

 .Dirty feed""  -ו שידור "clean feed"אפשרות של  .29.4.2

 .אפשרות של חיבור מצלמה נוספת להעשרת השידור .29.4.3

 .אפשרות אוטומטית של שידור חוזר של מהלך והילוך איטי .29.4.4

 .תזוזה אוטומטית ומעקב תמידי אחרי אזור הכדור במגרש .29.4.5

 .חשבת, לוח תוצאות , הכנסת באנרים, לוגואים וכיו"בהוספה אוטומטית של גרפיקה ממו .29.4.6

 נים.ובמערכות ניתוח מהלכים ונת עמתה ממוחשבת והט DATAנתונים ) אפשרות הוצאת בסיס .29.4.7

 מערכת.מערכת ניהול אימון משוכללת כחלק מה .29.4.8

 מערכת מסונכרנת  ומעבירה בשידור ישיר על גבי חיבור אינטרנט ייעודי שידור חי. .29.4.9

  פרק זה.כמפורט בהוא בעל יכולת לספק ולהתקין מצלמות  הפונה .29.5

 הוא בעל אנשי מקצוע עם הסמכות תקפות של היצרנים המוזכרים במפרט המוצע על ידו.  הפונה .29.6

 אישורים ומסמכים שיצורפו לפנייה להוכחת העמידה בתנאי הסף .3.ד

 פונה, לפי העניין.לרבות קבלן משנה מהותי או צד למיזם משותף המהווה את ה –בפרק זה, פונה  .30

השותפויות או כל משרד אחר בו מתנהל רישום /החברות רשם"י ע מאושרתשל הפונה,  רישום תעודת .31

 לגבי סוג התאגיד הרלוונטי.

   .של הפונה כדין"מ מע ופנקסי חשבונות ספרי ניהול על המעיד אישור .32

ומפרט את שמות המנהלים, בעלי  הפונההחתימה מטעם  מורשיעו"ד / רו"ח המאשר את זהות  אישור .33

 .גם את הצדדים למיזם המשותף –; ובפונה שהינו מיזם משותף פונהב השותפים אוהמניות או הזכויות 

 פירוט ניסיונו המקצועי הרלוונטי של הפונה, המצלמות שאותן הוא מספק ומתקין והסמכותיו. .34
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או /ו אישורים מהפונה לדרוש הזכות את לעצמה שומרת, הבלעדי דעתה שיקול פי על, ההתאחדות .35

 .בהמצאתם עניין יש שלדעתה נוספים מסמכים

 נכללחלה חובה לעדכן את ההתאחדות, בכל שינוי אשר יחול, במידה ויחול, בכל מידע ה הפונה על .36

 .בפנייתו

 שינויים במסמכי ההליך .ה

 כימסמשינויים ותיקונים בההתאחדות רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת פניות, לערוך  .37

 בלתי חלק יהוו, כאמור, והתיקונים השינויים. הפוניםאו במענה לשאלות  הביוזמת, שהוא אופן בכל, ההליך

   יפורסמו באתר האינטרנט של ההתאחדות. והםההליך  מתנאי נפרד

, בכל זהבמסמכי הליך  הקבועים מהמועדים חלק אוו/ כל אתאו לקצר  להאריך תרשאי ההתאחדות .38

 . פניות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיהעת עד למועד האחרון להגשת 

, ההליך את, הפניותלהגשת  האחרון למועד עד שלב בכל, לבטל הזכות את לעצמה שומרת ההתאחדות .39

  .והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם שהיא סיבה מכל, ואו חלק וכול

ההתאחדות תהיה רשאית לוותר על דרישות ו/או קיום תנאים כלשהם ו/או להתנות תנאים כלשהם  .40

הדבר פורסם , ובלבד שהפניותת להגש האחרון המועדלפני  עת בכלו/או להתנות תנאים חדשים ו/או נוספים, 

 פנייתובהתאם )במקרה שבו  פנייתולתקן את לפונה ניתנה אפשרות באתר האינטרנט של ההתאחדות, וש

 (, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות. הוגשהכבר 

 ליךבה מהמשתתפים ו/או הפונים למי תהיה לאאו חלקו,  ההליך את לבטל ההתאחדות תחליט אם .41

 לקבל זכאים יהיו לא והם, מטעמה מי או ההתאחדות כלפיו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא,  תביעהכל 

 צפויים רווחים הפסד, פנייהה הגשת לשם שהוצאו הוצאות בגין לרבות, כלשהם שיפויאו /ו פיצויאו /ו תשלום

 .וכדומה

 ותהגשת הפני .ו

, OTTלאספקת והתקנת מצלמות התומכות בטכנולוגיית ותנאים הפונים יפרטו בפנייתם הצעת מחיר  .42

מגרשי כדורגל; לרישוי, לתחזוקה  85-עד ב  לעיל ובפונקציות המפורטות שם, 2ד.באיכות המפורטת בפרק 

 שנים נוספות. 5-שנים עם אופציה ל 5ולמתן שירות, ככל שנדרש, לתקופה של 

 והפרופיל העסקי של הפונה, את ניסיונכמו כן, יגישו הפונים במסגרת פנייתם נייר עמדה, המפרט את  .43

נייר העמדה  הפונה, וכל פרט אחר שהפונה סבור שרלוונטי לפנייה.המוצעות על ידי המקצועי, את המצלמות 

יכלול את המידע האמור גם בכל הנוגע לקבלן משנה מהותי של הפונה או לצד למיזם משותף שהוא הפונה, 

 לפי העניין.

 16:00בשעה  1/5/2022 עד ליום ,kikia@football.org.il יש להעביר לדואר אלקטרוני  הפנייהאת  .44

 , קיקי אדלר.בהתאחדות, לידי מנהלת הרכש "(המועד האחרון להגשת הפניות)לעיל ולהלן: "

 בלנה.לא תתק –פניות שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת הפניות  .45

אחרון לשנות את המועד הלהאריך או רשאית ההתאחדות  ,הפניות להגשת האחרון למועד עד עת בכל .46

 תפורסם באתר ההתאחדות.ובלבד שהודעה על כך , ע"פ שיקול דעתה הבלעדיוכל מועד אחר, , הפניותלהגשת 
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 אופן בחינת הפניות .ז

רשאית להחליט  יאה שהיא, והפנייכל בהזולה ביותר או  לבחור בפנייהההתאחדות אינה מתחייבת  .47

ה כלשהי, לבחור רק בחלק פנייים כלשהם, לא לבחור בפונו/או  פונהעל ניהול מו"מ ו/או התמחרות עם 

 ה כלשהי, ולקבל כל החלטה אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא שיהא עליה לנמק החלטותיה. פניימ

הצעת סכום  אתון, בין היתר )אך לא רק(, בחשב לקחת רשאית תהיהההתאחדות  השיקולי מסגרתב .48

; של הפונה ; יכולתו הארגונית והכלכליתהפונה ויכולותיו הטכניותשל המקצועי  ניסיונו המחיר בפנייה;

, ככל שקיים; וכן כל שיקול הפונה בעבודה עם רשויות מקומיות ו/או עיריותשל  העברסיון יחוסנו הכלכלי; נ

 מצא לנכון. או נימוק אחר כפי שההתאחדות ת

 .כלשהי בצורה ההתאחדות של דעתה שיקול את להגביל כדי האמורים בשיקולים אין .49

, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית ההתאחדות תהא, ההתאחדות של סמכויותיה מכלל לגרוע מבלי .50

בלתי סבירה ו/או  שהפנייה להניח סביר יסוד לה שיש מקום, היתר בין, אותה לפסול או פנייה לקבל שלא

 תכסיסנית.

פרטים נוספים ו/או  מהפוניםתהא רשאית לדרוש  ההתאחדותכי  ,לפגוע בכלליות האמור מובהר מבלי .51

הבהרות נוספות, בכתב או בעל פה, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לשביעות רצונה המלאה, על מנת 

בכלל בהתחייבויות המוטלות עליו.  לעמוד פונהה ובכדי לקבל מידע נוסף לגבי יכולתו של פניותיהםלבחון את 

, תיקונים, השלמות, הבהרות, עדכונים, פרטים, נוסף מידע פונה מכל לדרושמוסמכת  זאת, ההתאחדות תהא

 תחייבו הפונה ותשובת ידיו על שהוגש לחומר הנוגע בכל באלה כיוצא וכל נימוקים, אסמכתאות מסמכים

ההתאחדות רשאית לדרוש מהפונים פרטים נוספים כאמור גם ביחס לקבלן משנה מובהר, כי  .ועניין דבר לכל

 מהותי או צד למיזם משותף שהוא הפונה.

התמחרות לאחר המועד האחרון להגשת או /מו"מ וניהול או /ו עם הפונים דיוןקיום  .ח

 הפניות

אחדים  בין, או ניהםבי התמחרותו/או  הפוניםעם  ומתן משאדיון ו/או  נהלרשאית ל ההתאחדות .52

 עבור יותר ותלכדאי להפכן כדילפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת  הכליהם תמצאנה מתאימות, פניותמהם, ש

. יובהר, כי ההתאחדות אינה מתחייבת לנהל משא ומתן ו/או התמחרות בין רשויות המקומיות והעיריותה

 ם, או מי מהם.הפוניכל 

רשויות ו המעודכנת או להפכן לכדאיות פחות לפנייתמהמקורית או  מפנייתואינו רשאי לחזור בו  פונה .53

 . ההתאחדות של להנחיותיה בהתאם, תופניי את ולשפר להוסיף רשאי, אך הוא המקומיות והעיריות

 עיקריאשר יתעד את  פרוטוקול ההתאחדות תנהל יםהפונ עם"מ/התמחרות המוהדיון/ ניהול במהלך .54

 . הדברים

 הזוכים בקול הקורא .ט

 בהליך, ותודיע על כך לפונים. העל הפנייה הזוכ ההתאחדות תחליט .55

על ידי ההתאחדות לרשויות המקומיות ולעיריות יומלץ נבחרה על ידי ההתאחדות,  והפונה שפניית .56

בהתאם לתנאים הזוכה  הלהחליט אם ברצונן להתקשר עם הפונ הזכותהרלוונטיות, ולאחרונות תהיה 

 ., אם לאוושפורטו בפניית
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 םלפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר להשתתפות םזכאי ולא יהיהפונים מקרה  בכל .57

 .ךבהלי


