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 ' ניסן תשפ"אג

 

    למועצה  SharePointלמתן שירותי מחשוב וייעוץ בתחום  01/2021מכרז פומבי מספר  הנדון:

 להשכלה גבוהה            

 מענה לשאלות הבהרה

 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

 נים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.ההבהרות והתיקו .2

 השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה. .3

ידי המציע בסוף -כשהוא חתום על סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויצורף להצעהמ .4

 המסמך.

 סמכי המכרז המעודכנים.המציע יגיש הצעתו על גבי מ .5

 תשובה  שאלה סעיף 

מהם הקריטריונים על פיהם ייקבע שזוכה אחד  1.4.2  .1

 הוא בעל ניסיון רב יותר מהאחר? 

בהתאם לשיקול דעת המועצה, בהתאם 

 לסוג הפרויקט ולניסיון הזוכים.

 

לעניין זה נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה  1.5  .2

ביצוע  אחראי במישרין ו/או בעקיפין לגבי

עבודה או שינויים במערכת או של כל חלק 

ממנה אשר התבצעו ע"י גורם כלשהו שאינו 

הספק ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה 

מטעמו שיאושרו ע"י המזמין מראש, וכי ככל 

שהמזמין יבחר להתקשר עם ספקים נוספים 

אחרים לאספקת השירותים, האחריות על 

 לבד.השירותים תהיה של הספק המבצע ב

בקשה להבהרה זו מתייחסת לכל מקום במכרז 

בו קיים אזכור להתקשרות המזמין עם ספקים 

 אחרים, לרבות בהסכם ההתקשרות.

 ללא שינוי

אנא אישורכם כי פרויקט מתמשך המבוצע  4.4  .3

 4.4יוכר כפרויקט הנדרש בסעיף  SP365בגרסת 

 למכרז

על המציע להציג פרויקטים שהסתיימו 

 ן להגשת הצעות.עד המועד האחרו

 

אנא אישורכם כי פרויקט מתמשך מזה למעלה  4.7  .4

משלוש שנים, אשר נעשית בו בתקופה הנוכחית 

חודשים  3 -הסבה וצפוי להסתיים במהלך ה

 4.7הקרובים יוכר כפרויקט הנדרש בסע' 

למכרז. יודגש לעניין זה כי הניסיון בפרויקט זה 

 ה.והן בהסב SharePointבא לידי ביטוי הן ב 



 2 
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תנאי הסף כוללים את הצורך בהסמכה כשותף  9.3  .5

מיקרוסופט )הן המציע והן העובדים(. ברור לנו 

הצורך לסנן ולהיעזר רק בחברות מקצועיות 

ובעלות יד וניסיון, אבל יש לנו ניסיון רב 

לארגונים רבים. החלטנו  SharePointבפרויקטי 

מבחירה לא להיות שותפי מיקרוסופט, בגלל 

גבוהה של ההסמכה, והעובדה העלות ה

שהסמכה זו לא הוסיפה לנו בעבר יכולות 

 מקצועיות שלא היו לנו בלאו הכי.

יש לנו יכולת להציג נתונים על פיהם 

מיקרוסופט מכירים אותנו ומעריכים את 

 יכולותינו.

נבקש לאפשר עמידה בתנאים אחרים שיצביעו 

 על ניסיוננו

 ללא שינוי

 לא מאושר את הפוליסות" תמחקנה. מבוקש כי המילים " 15.1  .6

הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה 

ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות 

המל''ג, לרבות מחירים, שמות מבוטחים 

או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי 

 סודי וכיוצב'

לחילופין אפשר להמציא תמצית פוליסה 

מאת חברת הביטוח ובה תיאור הכיסוי 

על פי המכרז זה. המסמך יהיה והנדרש 

 חתום על ידי חברת הביטוח

 

מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב עורך  15.3  .7

המכרז כי פוליסות הביטוח של המציע כוללות 

מידע רב, מסחרי וסודי שאינו רלוונטי לפעילות 

נשוא המכרז ולכן הדרישה להמצאת פוליסות 

הביטוח אינה סבירה בנסיבות העניין. למותר 

לציין כי בהתאם להוראות חוזר הפיקוח על 

חברות  15.5.2019מיום  6-1-2019הביטוח מס' 

הביטוח אינן מורשות לחתום על כל מסמך אחר 

מלבד אישור הביטוח בנוסח האחיד, ולכן 

האלטרנטיבה המוצעת בסעיף זה )לעניין תמצית 

הכיסוי( אינה יישימה. לאור האמור לעיל, עורך 

ק באישור עריכת המכרז מתבקש להסתפ

 הביטוח כמקובל.

הדרישה להצגת העתקי פוליסות אינה   .8

סטנדרטית ולא מקובלת בהתקשרויות דומות. 

נבקש להמיר את הדרישה בהצהרה והתחייבות 

 של הספק כי יעמוד בדרישות הביטוח שבמכרז.

האם ניתן לחתום עם מסמכי המכרז בחתימה  16.1.1  .9

 דיגיטאלית מאושר?

 לא ניתן

האם תינתן אפשרות להגשה דגיטאלית של  16.3  .10

 המכרז?

לא ניתן. הגשה במסירה אישית לתיבת 

 המכרזים.

11.  

17.8 

נבקש להגביל בזמן סביר את התקופה במהלכה 

יוכל לדרוש המזמין מהמציע להאריך את תוקף 

הצעתו, לאחר תקופה זו הארכת תוקף ההצעה 

 יהיה כפוף להסכמת המציע.

טופס  -בנספח ב  3לס'  הערה זו רלוונטית גם

.במקום המילה "בהתאם" יבואו 

 חודשים נוספים" 6המילים "בעד 
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 הגשת ההצעה

12.  

31.1 

דומה כי הסעיף אינו לגיטימי בין היתר כי 

מדובר בסודות מסחריים של הספק אשר אין 

הוא מעוניין לחשוף ואין מחובתו לחשוף. כמו כן 

 הנתונים אינם רלוונטיים להתקשרות. 

 

האמור נבקש למחוק את המילים: מלבד 

"מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו, 

שיטח התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם 

תמחר את הצעתו וכן כל מידע אחר שלדעת 

 המזמין יש עניין בגילויו".

הסעיף יימחק. למניעת ספקות יובהר כי 

המועצה תהא רשאית לדרוש מהספק 

 הסבר לגבי הצעת המחיר.

13.  

243.  

נבקש לקבוע מנגנון יישוב סתירות אובייקטיבי, 

אין זה סביר לקבוע כי כל סתירה תיושב באופן 

המיטיב עם המזמין. נבקש לקבוע, בין היתר, כי 

בכל הקשור לנושא טכני ו/או מקצועי נספח 

מאוחר יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי 

 יגבר על כללי. 

 סכם.לה 1.4הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 ללא שינוי

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ג' 

14.  

4 

באשר לדרישה להצהרה ביחס לבעל זיקה ובעל 

המציע הינו חברה בת של חברה  -שליטה 

ציבורית, אשר נשלטת, בשרשור ע"י חברה 

ציבורית זרה. בשים לב שלבעלי השליטה אין 

קשר לפעילות המציע ו/או ליכולתו לעמוד 

י המכרז, ולאור המבנה התאגידי המתואר בתנא

וממילא המציע אינו יכול להצהיר בשם בעלי 

השליטה בו, מבוקש כי ההתייחסות בסעיף זה 

תהא למציע ולמנהליו המוזכרים לעיל, ולא 

לבעלי השליטה )ככל שבקשתנו לא תתקבל, 

 ההצהרה יכולה להינתן למיטב הידיעה בלבד(.

ק על המציע לנהוג לפי הוראות חו

 1976-עסקאות גופים ציבורים, תשל"ו

 תצהיר להוכחת ניסיון המציע –נספח ד' 

15.  

 

או  Wordהאם ניתן לקבל את נספח זה בפורמט 

לחלופין לצרף למכרז עמוד חיצוני בפורמט 

 דומה במענה לנספח זה?

 

 תצהיר להוכחת העסקת בעלי מקצוע  –נספח ו' 

16.  

 

ים האם נדרש להעסיק בעלי מקצוע בכל התחומ

המפורטים ברשימה או שדי בשלושה עובדים 

 בסך הכל?

נספח זה נועד לשם הוכחת עמידת 

 9.9המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

 למכרז.

 הסכם

17.  
3.2 

נבקש להודיע על מימוש אופציה להארכת 

יום לפני תום תקופת  60ההתקשרות לפחות 

 ללא שינוי
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ההתקשרות הראשונה או תקופת ההארכה, לפי 

 העניין.

18.  
4.4 

 SPאנו רוצים לוודא כי עלות רשיונות ה 

 והשרתים הנה באחריות הלקוח

תהא על  והשרתים SPעלות רשיונות ה 

 חשבון המועצה

19.  

4.6 

הדרישה בסעיף מאוד רחבה, נבקש לתקן את 

הסעיף כך שיחול רק ביחס לתביעות אשר 

עשויות להשפיע באופן מהותי על ביצוע 

 התחייבויות הספק על פי ההסכם

 מקובל

20.  

4.10 
 

לעניין זה נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה 

אחראי במישרין ו/או בעקיפין לגבי ביצוע 

עבודה או שינויים במערכת או של כל חלק 

ממנה אשר התבצעו ע"י גורם כלשהו שאינו 

הספק ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה 

מטעמו שיאושרו ע"י המזמין מראש, וכי ככל 

תקשר עם ספקים נוספים שהמזמין יבחר לה

אחרים לאספקת השירותים, האחריות על 

 השירותים תהיה של הספק המבצע בלבד.

בקשה להבהרה זו מתייחסת לכל מקום במכרז 

בו קיים אזכור להתקשרות המזמין עם ספקים 

אחרים, כמו כן נבקש לציין כי שת"פ ייעשה 

בכפוף לתשלום בגין שעות עבודה שיבצע הספק 

 בפועל.

 קובללא מ

נבקש להבהיר כי הספק לא יישא באחריות   .21

לשירותים שיבוצעו על ידי צדדים שלישיים 

 כאמור.

הספק הזוכה לא יידרש לתת שירותים 

 הקשורים בצדדים שלישיים.

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:  .22

פי שיקול -"כי ידוע לו שהמועצה רשאית, על

דעתה הבלעדי, לקבל שירותים זהים ו/או 

ידי -שירותי הספק, בין בעצמו ובין עלדומים ל

צד ג', ולספק לא תהיה כל תביעה ו/או טענה 

כלפי המועצה או כלפי אחרים בגין האמור. 

ביצעה המועצה את השירותים כאמור בעצמו 

מתחייב הספק לשתף עמם  -ידי צד ג' -ו/או על

 ."על חשבון המועצהפעולה אם יידרש, 

גין ללא שינוי.  התמורה תשולם לספק ב

שירותים שיינתנו בפועל, ואם במסגרתם 

יידרש הספק לשתף פעולה עם גורמים 

נוספים, או ייעשה זאת במסגרת 

 התמורה שתשולם לו.

 

נבקש להחריג מסעיף זה מוצרים גנריים של  5.1  .23

הספק בגינם יינתן למזמין רישיון שימוש אשר 

יהיה רישיון קבוע, לא בלעדי, בלתי הדיר, ובלתי 

 Standברה, העומד בזכות עצמו )ניתן להע

Alone .וללא זכות להענקת רישיונות משנה ) 

כן נבקש להחריג תמונות ו/או רכיבים גרפיים 

שנרכשו ע"י הספק ממאגרי תמונות שונים, 

 מקובל 

 

 

 

 

זכות השימוש תהא של המועצה ללא 

 תלות בזמן או בזהות הספק.
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בגינם יקבל המזמין זכויות שימוש בהתאם 

לרישיונות השימוש שנרכשו ע"י הספק, ובלבד 

השימוש שהמזמין יפעל עפ"י תנאי רישיונות 

שנרכשו ע"י הספק מספק/י התמונות, לרבות 

יפעל להצגת התמונות / הרכיבים הגרפיים 

 .AS IS -באופן שנמסרו למזמין 

 

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:  .24

"מוסכם על הצדדים כי כל החומרים, חומרי 

התוכניות, העבודות, , יםהגלם, המסמכ

ההצעות, ניירות העבודה, הסקיצות, וכיוצ"ב, 

אשר הינם תוצר של שירותי הספק מכח הסכם 

להלן בסעיף זה: "התוצרים"(, שיכין הספק ( זה

כתוצאה  לצורך ו/אוו/או כל גורם אחר מטעמו 

לרבות זכויות  ,מהסכם זה, כמו גם כל הזכויות

או בקשר  הקניין והקניין הרוחני בתוצרים

לרבות  -לתוצרים בין שהן רשומות ובין אם לאו 

זכות יוצרים, זכויות מבצעים, מוניטין, זכויות 

שימוש, אמצאות, פיתוחים מסחריים או 

טכניים, או כל זכות אחרת בקשר לתוצרים 

הזכויות"( , וכן כל המידע " :)להלן בסעיף זה

והנתונים שיאספו על ידי הספק ו/או כל גורם 

עמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו של אחר מט

למעט מידע ונתונים הספק על פי הסכם זה, 

אשר היו בידי ו/או בבעלות הספק בטרם 

)להלן בסעיף זה: "המידע"(,  חתימת הסכם זה

. הספק אינו הפיסשייכים בלעדית למועצה 

רשאי לעשות, או להתיר לאחר לעשות, כל 

ו שימוש באיזה מהתוצרים ו/או הזכויות ו/א

המידע ללא אישור מראש ובכתב מאת 

 ."המועצה

"... אשר הינם תוצר של שירותי הספק 

 ללא שינוי. –מכח הסכם זה... " 

"... למעט מידע ונתונים אשר היו בידי 

ו/או בבעלות הספק בטרם חתימת הסכם 

 מקובל. –זה ..." 

 תמחק.המילה "הפיס" 

 

ט בסיפא יירשם: "למעט מוצרים קיימים כמפור 5.2  .25

ובכפוף לתנאי הרישיון ככל שקיימים  51בסעיף 

 ובכפוף לכל דין".

לסיפת הסעיף יתווסף: "... למעט 

מוצרים להם נדרש רישיון שימוש 

 ובכפוף לכל דין..."

בסיפא יירשם: "למעט בקשר עם מעשה ו/או  5.4  .26

מחדל של המזמין, לרבות שמקרה שבו המזמין 

ים עצמו סיפק חומרים המפרים זכויות יוצר

 ו/או העלה בעצמו חומרים כאמור".

 ללא שינוי.

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:  .27

"למען הסר ספק, הספק וכל גורם מטעמו 

מוותרים בזאת על כל סעד ו/או עיכוב ו/או 

תביעה ו/או טענה ביחס לזכויות יוצרים ו/או 

 ללא שינוי
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לזכויות מוסריות ו/או לכל זכות קניין רוחני 

כאמור  יצועו/או בקשר לבאחרת בתוצרים 

 ."הסכם זהב

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף: 5.5  .28

"הספק יספק למועצה הגנה משפטית, על חשבון 

הספק, מפני כל תביעה בה נטען כי רכיב כלשהו 

)תוכנה, תמונה וכיו"ב( שהספק עשה בו שימוש 

לצורך השירותים מפרה זכויות כלשהן של צד 

פק על דבר שלישי, ובלבד שהמועצה הודיעה לס

כאמור בסמוך לאחר  דרישה/הגשת תביעה

לספק לנהל את ההגנה  הואפשר קבלתה/הגשתה

על חשבונו ועל אחריותו. כמו כן, הספק ישפה 

את המועצה בגין כל תביעה שתוגש כנגד 

המועצה ועל כל נזק והוצאה שייגרמו למועצה 

ו/או למי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט 

זכויות צד ג', וזאת מיד עם עו"ד, שעילתה הפרת 

בכפוף לאמור דרישתה הראשונה של המועצה, 

בסעיף זה ולקביעת ביהמ"ש במסגרת פס"ד 

 ."חלוט

מקובל להוסיף את המילים: "דרישה", 

 "קבלתה".

 ללא שינוי.

29.  

5.4 ,-5.1
5.2 

נבקש להבהיר כי הסעיף לא יחול לגבי זכויות 

הקניין במתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, 

-knowכלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, 

how  ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר

הנו ידע גנרי ואינו מהווה פיתוח אשר נוצר 

באופן ייעודי עבור המזמין, ואלה יישארו 

 בבעלות הספק. 

 

כמו כן, נבקש להוסיף סעיף לפיו, אין בהסכם 

זה כדי להעביר זכויות יוצרים על מוצרי מדף 

ו מוצרים גנריים של הספק ו/או של צדדים ו/א

שלישיים )לרבות קוד פתוח( אשר יסופקו ו/או 

אשר יעשה בהם שימוש במסגרת מתן 

 השירותים. 

מקובל. למניעת ספקות יובהר כי כל 

פיתוח ייעודי שפותח עבור המל"ג יהיה 

 שייך לה

30.  

5.4 

בסיפא יירשם: "למעט בקשר עם מעשה ו/או 

בות שמקרה שבו המזמין מחדל של המזמין, לר

עצמו סיפק חומרים המפרים זכויות יוצרים 

 ו/או העלה בעצמו חומרים כאמור". 

 ללא שינוי

31.  

5.5 

נבקש לתקן את הסעיף על פי העקרונות 

 הבאים:

חובת הספק לשפות תהא בכפוף למתן פסק  -

דין סופי שאין עליו עיכוב ביצוע או הסכם 

 

 ללא שינוי

 

 



 7 

 תשובה  שאלה סעיף 

פשרה שאושר על ידי הספק ובסכומים 

 קובים בפס"ד או הסכם פשרה כאמור.הנ

לספק לא תהא כל חבות או אחריות בגין כל 

 :-תביעה או הפרה הנובעות מ

עמידתו של הספק בתכנוני, במפרטי או  (א)

 בהוראות המזמין. 

שימוש של הספק במידע טכני או  (ב)

בטכנולוגיה שסופקו על ידי המזמין או 

 ידו.-הוכתבו על

על שינוי בתוצרים על ידי המזמין או  (ג)

 ידי צד שלישי. מקובל

שימוש בתוצרים עם מוצרים שאינם  (ד)

מסופקים על ידי הספק או לא אושרו 

על ידו ו/או שימוש או שילוב של מוצרי 

צד ג' )לרבות קוד פתוח( בפיתרון 

המוצע ע"י הספק, אשר הוכתב ע"י 

 המזמין. מקובל

קובע את מלוא החבות של  5האמור בסעיף  -

 יין רוחני.הספק בגין תביעות הפרת קנ

חובת השיפוי בנוגע למוצרי צדדים  -

שלישיים )לרבות מוצרי קוד פתוח( תהא 

כפופה לתנאי השיפוי המצויים ברישיון 

השימוש הסטנדרטי של הצדדים 

 השלישיים. 

 

 

 

 לא מקובל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא מקובל

 

 

32.  

5.6 

בסיפא יירשם: "והכול למעט במקרה שבו 

ת ראיות בכתב כי המעשה הספק הוכיח באמצעו

 ו/או המחדל נגרם ע"י המזמין".

 שבו במקרה למעטלסעיף יתווסף "

 כי בכתב ראיות באמצעות הוכיח הספק

 ידי-על נגרם המחדל או/ו המעשה

 "המועצה

נבקש לקבוע כי במידה שקיים סיכוי לתביעה   .33

כאמור, יהא הספק רשאי לשנות את המוצר, 

ש כלשהו. במידה להחליפו או להשיג רישיון נדר

שהספק יחליט כי אף אחת מהאפשרויות הללו 

איננה סבירה, יחזיר הספק למזמין את מחיר 

 הרכישה.

.מקובל וזאת בלי לגרוע מחובת הספק 

 אם תוגש תביעה.

34.  

6.5 
 

נבקש להוסיף: "ובלבד שלא ייעשה שימוש 

בסעיף זה לפני שניתנה לספק התראה בכתב 

 והזדמנות להשמיע טענותיו".

 א שינוילל

 

נבקש לקבוע, כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק   .35

במקרה של הפרה יסודית וזאת לאחר הודעה 

יום ומתן ארכה לתיקון  30מראש ובכתב של 

נבקש, כי  ההפרה בטרם חילוט הערבות. כמו כן,
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הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם למזמין 

 בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם

 לעדכן את נוסח הסעיף:נבקש   .36

בכפוף למתן הודעה "המועצה תהא רשאית, 

, לחלט את ימים לספק 7מוקדמת בכתב בת 

הערבות או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

בכל מקרה שהספק לא יעמוד בתנאי מתנאי 

ההסכם ושאר מסמכי המכרז על נספחיהם 

ידי -השונים ו /או בגין נזק שייגרם למועצה על

ובדיו ו/או קבלני משנה וכל מי ש הספק ו/או ע

למעט באם ההפרה או הנזק נגרמו פועל מטעמו, 

בשל מעשה או מחדל שאינו בתחום אחריותו 

, וזאת מבלי לפגוע ו/או שליטתו של הספק

 ".בזכויות המועצה לכל סעד אחר לפי כל דין

נבקש שיובהר כי חילוט הערבות יהיה במקרה   .37

חר שניתנה של הפרה יסודית של הספק, ולא

ימי לתקן את ההפרה,  14לספק שהות של 

 שבמהלכה ההפרה לא תוקנה.

 להסכם. 14.2.1ללא שינוי. ראו סעיף 

 

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף: 7.1  .38

"מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים 

ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס 

שבין מזמין לספק המספק שירות ו/ או עבודה, 

ין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על ב

ישיר הספק תחול האחריות לכל אובדן או נזק 

, שייגרם בשל מעשה או מחדל של הספק

למישהו, לרבות עובדיו המועסקים על ידיו או 

 הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים"

 ללא שינוי

 

נבקש להחיל נוהל שיפוי לפיו המזמין יודיע  7.5  .39

ל תביעה או דרישה מיד בסמוך לספק על כ

לקבלתה, ישתף עימו פעולה באופן סביר ויעביר 

לו את השליטה על ניהול ההגנה או המו"מ 

לפשרה. כמו כן, חובת הספק לשפות תהא 

בכפוף למתן פסק דין סופי שאין עליו עיכוב 

ביצוע או הסכם פשרה שאושר על ידי הספק 

ובסכומים הנקובים בפס"ד או הסכם פשרה 

 מור.כא

 לסיפת הסעיף יתווסף:

ובלבד שהמועצה מתחייבת להודיע "

בהקדם לספק אודות כל תביעה ו/או 

דרישה כאמור תוך זמן סביר לאחר 

שנודע למועצה ולאפשר לספק להתגונן 

מפניה, והכל מבלי לגרוע מזכויות 

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-המועצה על

 ."דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים

 דכן את נוסח הסעיף:נבקש לע  .40

"חויבה המועצה לשלם סכום כלשהו 

לעיל, בגין מי   7.4מהסכומים האמורים בסעיף 

 ,ידי הספק בביצוע הסכם זה-מהמועסקים על

ישפה הספק את המועצה עם קבלת דרישה 
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שחויב לשלם כאמור,  ,ראשונה, בגין כל סכום

בכפוף לכך שהמועצה תודיע לספק מיד עם 

כאמור, תאפשר לספק קבלת דרישה/תביעה 

לנהל את ההגנה באופן עצמאי תוך קבלת שיתוף 

פעולה מלא מהמועצה, ובכפוף לקביעת ביהמ"ש 

 ".במסגרת פס"ד חלוט

41.  9 

 

נבקש שייקבע כי אחריות הספק תהיה על פי 

דין. בנוסף נבקש שייקבע כי הספק לא יהיה 

אחראי לנזקים עקיפים או תוצאתיים, וכן 

תקרת אחריות של  שייקבע סכום שיהווה

 הספק.

 ללא שינוי

להגביל את תקרת אחריות הספק  נבקש  .42

כמקובל ונהוג בסוג ההסכמים מסוג זה, כאשר 

אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת 

באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם 

זה עפ"י דין, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי 

ץ מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שייאל

לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות סעד 

ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת 

השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל מכח 

חודשים שקדמו למועד  12הסכם זה במשך 

היווצרות עילת התביעה. מבלי לגרוע מהאמור 

ועל אף האמור בכל דין, נותן השירותים לא 

ם שיגרמו יהיה אחראי ולא יישא בנזקים כלשה

למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה 

מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, 

אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף 

עליהם  -וצרי צד ג'ו/או מקרי ו/או לתקלות במ

יהא אחראי היצרן לפי תנאי הרישוי.  כמו כן, 

שיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו. 

לא ייחתם על ידי המזמין כל הסכם פשרה עם 

 התובע, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

 ללא שינוי

43.  

9.3 
 

נבקש לתקן את הסעיף ולקבוע כי הספק יישא 

ים שייגרמו למזמין או לנזק על פי דין באחריות 

מי מטעמו עקב מעשה או מחדל של הספק או מי 

מטעמו בביצוע השירותים וההתחייבויות מכח 

 הסכם זה. 

נבקש להוסיף, כמקובל בהתקשרויות מסוג זה, 

הוראות בדבר הגבלת אחריות הספק לפיהן 

הספק יישא באחריות לנזק ישיר בלבד ולא 

, מיוחד יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי

 ללא שינוי
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או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי 

כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן 

נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, 

רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי 

המזמין )כגון עלות כיסוי(, עלויות זמן השבתה. 

הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה 

שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין  מכל סוג

חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, גבול 

אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק 

גוף או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על תקרה 

כוללת ומצטברת בגובה התמורה ששולמה 

החודשים שקדמו  12לספק בפועל במהלך 

בזה, כי  למועד היווצרות עילת הנזק. מובהר

הגבלת האחריות דלעיל לא תחול על נזק 

שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של 

 הספק או מי מעובדיו או שלוחיו.

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:  .44

"הספק אחראי לכל הנזקים, ההוצאות או 

שייגרמו למועצה ו/או  הישיריםההפסדים 

: לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו (להל ן

בקשר או עקב ביצוע השירותים לפי )""הניזוק

ידי הספק -הסכם זה, במישרין א ו בעקיפין, על

ידי מי שהספק אחראי לפי הדין -ו/א ו על

למעשיו או למחדליו לרבות במקרה של רשלנות 

ולמעט באם הנזקים, ההוצאות או או מחדל, 

ההפסדים נגרמו בשל מעשה או מחדל שאינו 

 " ליטתו של הספקבתחום אחריותו ו/או ש

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף: 9.4  .45

"אם המועצה תחויב לשלם לצד שלישי סכום 

כלשהו בעד נזקים שהספק אחראי להם כאמור 

פי כל דין, יהיה חייב הספק -בהסכם זה ו/או על

בשיפוי מלא לטובת המועצה על כל סכום 

שהמועצה תחויב לשלם, כאמור, לרבות כל 

יגרמו למועצה בעניין ההפסדים וההוצאות ש

בכפוף לכך שהמועצה תודיע לספק מיד עם  זה, 

קבלת דרישה/תביעה כאמור, תאפשר לספק 

לנהל את ההגנה באופן עצמאי תוך קבלת שיתוף 

פעולה מלא מהמועצה, ובכפוף לקביעת ביהמ"ש 

 ".במסגרת פס"ד חלוט

 לסעיף יתווסף: 

ובלבד שהמועצה תודיע לספק אודות "

וך זמן סביר לאחר דרישה כאמור ת

שנודע לה ותאפשר לספק להתגונן 

מפניה, והכל מבלי לגרוע מזכויות 

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-המועצה על

 ."דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים

46.  9.5 

 

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:

"בנוסף, הספק מתחייב לפצות ולשפות את 

 ללא שינוי

. 
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המועצה במלוא סכום האובדן, פגיעה, נזק או 

פי דין, -להם אחראי הספק על ישירים הפסד

כאמור לעיל, שנגרמו למועצה ו/או לבאים 

מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או שהמועצה 

שילמה בגינם, ובכלל זה ההוצאות הסבירות 

שהמועצה נשאה בהן בקשר לתביעה בגין אבדן, 

פגיעה, נזק או הפסד כאמור בגינם אחראי 

מתחייבת  הספק כאמור לעיל, ובלבד שהמועצה

להודיע בהקדם לספק אודות כל תביעה ו/או 

דרישה כאמור תוך זמן סביר לאחר שנודע 

תוך למועצה ולאפשר לספק להתגונן מפניה 

קבלת שיתוף פעולה מלא מהמועצה ובכפוף 

והכל  לקביעת ביהמ"ש במסגרת פס"ד חלוט,

פי הסכם זה -מבלי לגרוע מזכויות המועצה על

 רופה ו/או סעד אחרים"פי כל דין לכל ת-ו/או על

חובת הספק לשפות תהא בכפוף למתן פסק דין   .47

סופי שאין עליו עיכוב ביצוע או הסכם פשרה 

שאושר על ידי הספק ובסכומים הנקובים 

 בפס"ד או הסכם פשרה כאמור

סעיף   .48

 9.7חדש 

 נבקש להוסיף סעיף:

"על אף האמור בהסכם זה ובנספחיו, ובכל 

לא יהיה אחראי בגין נזקים  מקרה, הספק

עקיפים או תוצאתיים ובגין נזקים שיגרמו בשל 

(, ואחריותו COVID-19כח עליון )לרבות 

הכוללת של הספק תהא מוגבלת לסך התמורה 

 12ששולמה לספק מכח הסכם זה במהלך 

 החודשים שקדמו למועד קרות הנזק הנטען".

 ללא שינוי

 

 מאושר  רה השנייהנבקש למחוק את המילה כל בשו 10.1  .49

50.  
10.2 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "פטור כאמור לא 

 יינתן לנזק בזדון"

 מאושר 

מבוקש כי המילים "באופן מלא ובלעדי"  10.4  .51

תמחקנה ובמקומן ייכתב "בהתאם לאחריותו 

 על פי הסכם זה ו/או על פי דין".

 ללא שינוי

 מאושרלא  מבוקש כי המילים "ואת הפוליסות" תמחקנה. 10.6  .52

הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה 

ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות 

המל''ג, לרבות מחירים, שמות מבוטחים 

או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי 

 סודי וכיוצב'

לחילופין אפשר להמציא תמצית פוליסה 

מאת חברת הביטוח ובה תיאור הכיסוי 
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ה והנדרש על פי המכרז זה. המסמך יהי

 חתום על ידי חברת הביטוח

 

 מבוקש כי: 10.7  .53

 ימי עבודה" תמחקנה. 14המילים " .א

 המילים "ו/או בפוליסות" תמחקנה. .ב

 ללא שינוי

 לא מאושר מבוקש כי המילים "ו/או הפוליסות" תמחקנה. 10.8  .54

הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה 

ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות 

ירים, שמות מבוטחים המל''ג, לרבות מח

או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי 

 סודי וכיוצב'

לחילופין אפשר להמציא תמצית פוליסה 

מאת חברת הביטוח ובה תיאור הכיסוי 

והנדרש על פי המכרז זה. המסמך יהיה 

 חתום על ידי חברת הביטוח.

 לא מאושר מבוקש כי המילים "ו/או הפוליסות" תמחקנה. 10.9  .55

ל להגיש העתקי פוליסות ובה הספק יכו

ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות 

המל''ג, לרבות מחירים, שמות מבוטחים 

או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי 

 סודי וכיוצב'

לחילופין אפשר להמציא תמצית פוליסה 

מאת חברת הביטוח ובה תיאור הכיסוי 

והנדרש על פי המכרז זה. המסמך יהיה 

 חברת הביטוחחתום על ידי 

 

56.  

-ו 10.9
10.10 

 לא מאושר נבקש למחוק ו/או הפוליסות בשורה השנייה 

הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה 

ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות 

המל''ג, לרבות מחירים, שמות מבוטחים 

או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי 

 סודי וכיוצב'

ליסה לחילופין אפשר להמציא תמצית פו

מאת חברת הביטוח ובה תיאור הכיסוי 

והנדרש על פי המכרז זה. המסמך יהיה 

 חתום על ידי חברת הביטוח

 

57.  

10.13 

מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב עורך 

המכרז כי מדובר בדרישה לא סבירה, אין 

באמור כדי לגרוע מהתחייבויות הספק ע"פ 

 מאושר
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 סעיפי הביטוח בהסכם.

 מבוק כי: 10.14  .58

המילים "תוכן הפוליסה" תמחקנה  .א

ובמקומן ייכתב "ההשתתפויות 

 העצמיות".

המילים "הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח  .ב

אחר שהסדיר" תמחקנה ובמקומן 

ייכתב "ביטוחי הרכוש הנערכים על ידו 

 בקר לשירותים נשוא הסכם זה".

 ללא שינוי

 מאושר נבקש להוסיף בסוף השורה "כמבוטח נוסף" 10.15  .59

60.  
610.1  

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "משולב חבות 

 מוצר"

 מאושר

61.  

10.17 

נבקש למחוק בשורה השישית את המילים 

"כיסוי ביטוחי בגין רשלנות" ולהוסיף "ביטול 

הסעיף בגין רשלנות רבתי אך אין בביטול 

הסעיף כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או 

 מזכויות המבטח ע"פ דין"

 מאושר

 

 מבוקש כי:  .62

לים "סעיף לפיו מוותר לפני המי .א

המבטח" ייכתב "ביחס לביטוח חבות 

מעבידים ו/או ביטוח רכוש )ככל שנערך 

על ידי הספק בקשר לשירותים נשוא 

 הסכם זה(".

המילים "כיסוי ביטוחי בגין רשלנות"  .ב

 תמחקנה. 

המילים "כיסוי זיהום פתאומי"  .ג

תמחקנה. תשומת לב עורך המכרז כי 

ההתקשרות כיסוי זה רלוונטי בנסיבות 

לביטוח אחריות כלפי צד ג' בלבד )אם 

 בכלל(.

יום  30תקופת ההודעה תעמוד על  .ד

 יום(. 60כמקובל )במקום 

 א. ללא שינוי

ב. מאושר למחוק את המילים "כיסוי 

ביטוחי בגין רשלנות" ולהוסיף "ביטול 

הסעיף בגין רשלנות רבתי אך אין בביטול 

הסעיף כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או 

 כויות המבטח ע"פ דיןמז

 ג. ללא שינוי

 ד. ללא שינוי

 

63.  

10.18 

נבקש להוסיף לאחר המילים "פגיעה  •

 בפרטיות" את המילים "בתום לב".

נבקש להוסיף אחרי "נזק מכוסה" את  •

 המילים "למקרה ביטוח"

 מאושר •

 ללא שינוי •

מבוקש כי המילים "זיהום פתאומי" תמחקנה.   .64

זה אינו תשומת לב עורך המכרז כי כיסוי 

 רלוונטי לפעילות הספק ע"פ תנאי המכרז.

 ללא שינוי

 מאושראחרי ביטוח מקצועי נבקש להוסיף ביטוח חבות  10.19  .65
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 מוצר.

מבוקש כי לאחר המילים "הרטרואקטיבי יחול"   .66

 ייכתב "לא יאוחר מ".

 מאושר

67.  
10.21 

נבקש למחוק את התוספת של הסעיף אחרי 

 המילה "ביט"

 ללא שינוי

68.  

310.2  

נבקש למחוק את הפוליסה של הספק ולכתוב 

וכן להוסיף אחרי ₪ "  20,000,000"על סך 

ביטוח אחריות מקצועית את המילים "וביטוח 

 חבות מוצר"

 מאושר להוסיף "וביטוח חבות מוצר"

 

מבוקש כי המילים "כפי הפוליסה של הספק"   .69

 ש"ח". 20,000,000תמחקנה ובמקומן ייכתב "

 מאושר

 וקש כי:מב 10.24  .70

המילה "יערוך" תמחק ובמקומה ייכתב  .א

 "רשאי".

לפני המילים "את הביטוח הנוסף"  .ב

 ייכתב "לערוך".

 א. ללא שינוי

 ב. ללא שינוי

71.  

10.25 

מבוקש כי המילים "כל עוד קיים לספק אחריות 

על פי כל דין" תמחקנה ובמקומן ייכתב 

חודשים לאחר תום  36"לתקופה נוספת של 

 ים על פי הסכם זה".תקופת מתן השירות

 ללא שינוי

נבקש למחוק את המילים אחרי המילה   .72

שנים נוספות מתום  5"בתוקף" ולהוסיף "למשך 

 ההתקשרות".

 ללא שינוי

מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב ", על אף האמור  10.28  .73

המצאת אישור עריכת הביטוח -מוסכם כי אי

במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

ימים ממעד דרישת המועצה בכתב להמצאת  14

 אישור עריכת הביטוח כאמור".

 ללא שינוי

74.  

11 

מבלי לגרוע מההודעה מראש ובכתב, נבקש 

להוסיף כי "הקיזוז ייעשה על בסיס סכומים 

 קצובים ומהסכם זה בלבד".

 ללא שינוי

75.  

11.1 

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום 

הוכחו. כמו כן  קצוב ולא ביחס לנזקים שלא

נבקש להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י 

חוזה זה בלבד. קיום או אי קיום מחויבויות 

הספק עפ"י חוזה זה לא ישפיעו על קיום 

מחויבויותיו עפ"י הסכמים אחרים בין הצדדים 

ועל קיום מחויבות המזמין עפ"י אותם 

הסכמים; הסנקציה של קיזוז צריכה להיות 

יר לאי קיום מחויבות ספציפית קשורה קשר יש

 וישירה.

 ללא שינוי
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76.  

13.4.7 

לאחר המילים: "עם סיום מתן השירותים" 

נבקש לציין: "ולאחר הודעה בכתב מטעם 

 המזמין".

 ללא שינוי

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף: 13.7  .77

"הספק רשאי לתת שירותים לאחרים ז ולת 

המועצה, ובלבד של א יהיה בכך משום ניגוד 

ינים בין מתן השירותים למועצה לבי ן עני

עיסוקיו האחרים או כל פגיעה בחובותיו לפי 

ההחלטה האם מתן השירותים לאחר הסכם זה. 

יוצרת או עלולה ליצור פגיעה במת ן השירותים 

למועצה נת ונה לשיקו ל דעתה הבלעדי של 

 ".המועצה

 ללא שינוי

 

 

78.  

14.1 

במקום המילים: "בתקופה שעד סיום 

רות" נבקש לציין: "עד למועד אספקת ההתקש

 השירותים בפועל".

 ללא שינוי

79.  
14.2.9 

נבקש להוסיף, ובלבד שלא הוסרה הכרזה 

 יום. 60כאמור בתוך 

 מקובל

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף: 14.3  .80

"הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים 

שברשותו, על מנת לצמצם את הנזק  הסבירים

ה כתוצאה מסיום הסכם שעשוי להיגרם למועצ

 ההתקשרות"

 ללא שינוי

81.  

14.4 

נבקש לציין: "בכפוף לתשלום בגין שעות עבודה 

 בפועל"

לא מקובל. לסעיף יתווסף ללא תמורה 

 נוספת

"יודגש לעניין זה כי ככל שהספק יתבקש לעבוד   .82

מעבר למועד הנקוב בהודעת המזמין, הוא יעשה 

נו על כן בכפוף לתשלום בגין השירותים שיינת

ידו בפועל עד למועד סיום מתן השירותים 

 בפועל".

 מקובל

נבקש להוסיף, כי במקרה של סיום ההתקשרות   .83

 14.1מטעמי נוחות על ידי המזמין כאמור בסעיף 

להסכם, הספק יהיה זכאי גם להחזר בגין 

הוצאות שהוציא לצורך ביצוע התחייבויותיו על 

 פי ההסכם ואינן ניתנות לביטול

 ויללא שינ

84.  

 

ככל שבמסגרת השירותים תינתן לספק גישה 

למידע אישי )כהגדרתו להלן( ממאגרי המידע 

של המזמין יתחייב המזמין כלפי הספק 

 כלדקמן:

המזמין מצהיר בזאת כי כל מידע  •

ולרבות מידע אישי שיועבר לספק 

בקשר עם השירותים הוא מידע 

 מקובל



 16 

 תשובה  שאלה סעיף 

שבבעלותו או מידע שיש לו את הזכות 

לעבדו ולהעבירו  להחזיקו, לנהלו,

לספק לצורך מתן השירותים וכי לא 

יעביר לספק כל מידע אישי באופן 

שמהווה הפרה של חוק הגנת הפרטיות, 

והתקנות שהותקנו או  1981-התשמ"א

יותקנו מכוחו, או של הנחיות הרשות 

חוקי הגנת להגנת הפרטיות )"

 "(.הפרטיות

" משמעו אישי מידעבהסכם זה, "

פרטיים של אדם או מידע על ענייניו ה

מידע המזהה אדם, לרבות מידע 

שבאמצעות הצלבתו עם מידע אחר 

ניתן לזהות אדם או ללמוד על ענייניו 

הפרטיים, ולרבות "מידע" ו"מידע 

רגיש" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, 

והגדרות מקבילות  1981-התשמ"א

למונחים אלו בדיני הגנת מידע 

 והפרטיות החלים על המזמין.

ין מצהיר כי המידע האישי המזמ •

שבבעלותו ושיעבור לספק במסגרת 

מתן השירותים נאסף ויעבור כדין 

ובהתאם לחוקי הגנת הפרטיות ולדיני 

הגנת המידע החלים על המזמין, לרבות 

קבלת כל ההסכמות, האישורים 

 וההרשאות הנדרשים לשם כך.  

המזמין מצהיר כי מאגרי המידע מהם  •

רשומים יועבר מידע אישי לספק 

במרשם הפומבי של מאגרי המידע 

בישראל, וככל שהם אינם רשומים 

במועד חתימתו של הסכם זה, המזמין 

מתחייב לרשום אותם בסמוך לאחר 

חתימתו ככל שהדבר נדרש לפי חוקי 

הגנת הפרטיות. בנוסף, מתחייב 

המזמין לרשום את הספק כמחזיק של 

מאגרי מידע אלה בסמוך לאחר כניסתו 

הסכם זה, ולעדכן את  לתוקף של

הרישום עם סיומו של הסכם זה מכל 

 סיבה שהיא.

המזמין יודיע לספק באופן מידי על כל  •

דרישה שתתקבל מנושאי המידע בקשר 
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למידע האישי שהועבר לספק וכן על כל 

הליך של הרשות להגנת הפרטיות או 

הליך משפטי אחר בקשר למידע האישי 

ית שהועבר לספק ו/או על כל חובה חוק

או רגולטורית מיוחדת החלה על הספק 

בקשר עם שימוש במידע או עם 

אבטחת המידע כאמור. למען הסר 

ספק,  אין באמור כדי לגרוע מזכותו 

של הספק לפעול בקשר עם דרישות 

כאמור לפי שיקול דעתו, כדי לעמוד 

 בהוראות חוקי הגנת הפרטיות.

 מפרט השירותים – 1נספח 

85.  

3.1.1.5 

לקבוע כי אישור המועצה לזהות מחליף נבקש 

למנהל תיק הלקוח לא יימנע אלא מטעמים 

 סבירים.

 מקובל

נבקש להוסיף כי במצב כאמור תינתן לספק  3.1.1.6  .86

הודעה וזמן סביר למציאת מנהל תיק לקוח 

 חלופי לשביעות רצון המזמין.

 14החלפת מנהל תיק הלקוח תהא בתוך 

מאת ימי עבודה ממועד קבלת הדרישה 

 המועצה.

 

87.  

3.1.2 

הצוות המקצועי הנדרש בפרויקט )כהגדרתו 

למכרז( נדרש להיות צוות עם אנשי  3.1.2בסע' 

מקצוע בעלי כישורים וניסיון וכן עם זמינות 

גבוהה לביצוע השירותים הנדרשים במכרז. על 

מנת לאפשר קיומו של צוות יציב ואיכותי, 

י נבקש לקבל הערכת היקף שעות מוערך )חודש

ושנתי( וכך נוכל להיערך עם צוות מתאים 

 וקבוע.

 

עם בחירת זוכה בכוונת המועצה להסב 

לגרסה  SHARE POINT 2013-את ה

 האחרונה. 

 לאחר מכן, פרויקטים לפי צרכי המועצה.

-נבקש להאריך את פרק הזמן להחלפת העובד ל 3.1.3.1  .88

 יום. 30

מקובל, ובלבד שלא יגרמו עיכובים 

 .בביצוע הפרויקט

ימי עבודה"  3נבקש למחוק את המילים " 4.2  .89

ובמקום זאת לציין: "פרק הזמן ייקבע בהתאם 

 לתכולות המבוקשות בהזמנה".

 

באשר לאי עמידה בזמני תגובה לטיפול בתקלות 

נבקש לציין כי מדובר על תחילת טיפול  -

 בתקלה.

 

לעניין עמידת הספק בלוחות זמנים, לא יבואו 

דות לביצוע התחייבויות במניין תקופות המיוע

המזמין, לרבות תגובות מצד המזמין ו/או 

 ויללא שינ
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עיכובים שמקורם במזמין ו/או בהעדר שיתוף 

פעולה מצד המזמין ו/או בנסיבות שאינן 

בשליטתו הבלעדית של הספק ולא יהוו כל 

 הפרה מצד הספק.

בקשה להבהרה זו מתייחסת לכל מקום במכרז 

 בו קיים אזכור ללוח זמנים.

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף: 4.2.1  .90

"השירותים יינתנו תוך פרק זמן מוגדר, זאת 

מרגע קבלת ההודעה על הפרויקט או התקלה או 

בגין אי עמידה בזמני תגובה,  .העדכון הדרוש

למעט אם אי העמידה נגרמה בשל מעשה או 

מחדל שאינו בתחום אחריותו ו/או שליטתו של 

מוסכם כמפורט , ישלם הספק פיצוי הספק

 בטבלאות מטה"

נבקש להפחית את הפיצויים המוסכמים 

 . 50% -שבטבלה ב

 ללא שינוי

91.  4.2.2 
 

נבקש לקבוע כי הספק לא יישא באחריות 

לחריגות/עיכובים הנובעים מנסיבות שאינן 

בשליטתו כמו מעשה או מחדל של המזמין או 

מי מטעמו או בנסיבות של כח עליון, ובכן 

ם כאמור לא ייגבו פיצויים חריגות/עיכובי

 מוסכמים.

_ לסך הפיצויים 2%נבקש לקבוע תקרה בגובה 

המוסכמים שייגבו מהספק במהלך שנת 

 התקשרות.

 

 .ובל, קורונה לא תיחשב כוח עליוןמק

 

 

 

 לא מקובל.

מבלי לגרוע מעיכובים שמקורם במזמין ו/או   .92

בהעדר שיתוף פעולה מצד המזמין אשר לא יהוו 

הספק, כידוע לכם, חלק מתמחור  כל הפרה מצד

תמחור פיצויים  –מכרז הנו תמחור סיכונים 

קבועים מוסכמים במסגרת סעיף זה ייקר את 

ההצעה רק בשל ה"חשיפה" המשמעותית של 

הספק לקנסות, תוך שבסכומים אלה יישא 

בסופו של דבר המזמין. לפיכך, נבקש למחוק 

את הבקשה לגביית פיצויים קבועים מוסכמים 

אש או לחילופין, נבקש גרייס של שבועיים מר

לפחות, טרם הטלת קנס, ונבקש כי בכל מקרה 

סך העיצומים המוסכמים על פי הסכם זה לא 

מסך התמורה השנתית המגיעה  1%יעלו על 

לספק על פי תנאי הסכם זה, כמקובל בהסכמים 

 מסוג זה.

 ללא שינוי
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שעתיים ממועד מסירת הודעת המזמין על  4.2.4  .93

בתוך  -לה אינו זמן סביר, נבקש לשנות להתק

עד שני ימי עסקים, או לשש שעות אם מדובר 

 בתקלה חמורה

אם תוך שעתיים מתחילת –הסעיף יתוקן 

לא תיפתר  4.2.1המועד הנקוב בסעיף 

 התקלה על בעל התפקיד להגיע

 אישור עריכת ביטוחים - 6נספח 

נבקש להוסיף תחת אחריות מעבידים את    .94

וכן תחת אחריות ₪  20,000,000הסכום 

 מקצועית להוסיף משולב חבות מוצר

 מאושר 

 ללא שינוי יימחק. 309מבוקש כי קוד  צד ג'  .95

אחריות   .96

מקצועי

 ת

 ללא שינוי יימחק. 309מבוקש כי קוד 

"ביטול /   .97

שינוי 

הפוליסה

" 

יום  30מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 

 יום(. 60כמקובל )במקום 

 ללא שינוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 בברכה,         

 

 ליזי בן דוד         

 ממונה לחוזים והתקשרויות        

 

 

 


