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סעיף/מראה מקום  מס"ד
 אחר

  שאלה

הזמנה להגשת  –פרק א   .1

 5.2+ 5.1סעיף  –הצעות 

נבקש להבהיר את 

 –השימוש במילה "לעד" 

האם ההתקשרות תהיה 

לתקופה קצרה משבע 

שנים, וארבע שנים כל 

 פעם במסגרת האופציות?

תקופת התקשרות 

 7תתכן למעבר ל

שנים אך זאת 

במסגרת שנות 

 האופציה.

הזמנה להגשת  –פרק א   .2

 7.6סעיף  –הצעות 

נבקש להבהיר את נוסח 

האישור המבוקש? האם 

מדובר בתצהיר הדורש 

 אימות?

מדובר על תצהיר 

 הדורש אימות

הזמנה להגשת  –פרק א   .3

עד  13.2סעיף  –הצעות 

13.4 

נבקש להוסיף שבכל 

מקרה בטרם יותר עיון 

בחלקים חסויים בהצעת 

המציע, תימסר על כך 

הודעה למציע ותינתן לו 

הזדמנות להשיג על כך 

וזאת בתוך בפני המזמין 

 זמן סביר בנסיבות העניין.

 הסעיף נותר בעינו

הזמנה להגשת  –פרק א   .4

+ פרק ד  16.1 –הצעות 

 –חוזה ההתקשרות 

 8סעיף 

נבקש להבהיר כי זכויות 

הקניין הרוחני 

המבוקשות בסעיף לא 

יחלו לגבי ידע ומיומנויות 

של המציע, שפותחו על 

ידי המציע שלא במסגרת 

ינם או שאמתן השירותים 

ייחודיים עבור 

, לרבות שיטות שירותיםה

עבודה, ידע מקצועי, 

know how  מתודולוגיות

ורעיונות. כמו כן, נבקש 

הרישא של 

שלהערתכם 

מקובלת אך הסיפא 

מה שהוגדר כקניין 

רוחני יוותר בעינו 

אך לאחר קבלת 

 התמורה



להבהיר כי הבעלות 

תועבר מיד עם קבלת 

 מלוא התמורה.

מפרט תכולת  –פרק ב   .5

סעיף  –השירותים 

 ד4.0.3.2

כי על אף  להבהירנבקש 

האמור בסעיף זה ו/או 

בכל מקום אחר במכרז או 

בהסכם, אחריות הספק 

בכל הנוגע למוצרי 

צד שלישי שישולבו מדף/

בשירותים תהיה כפי 

האחריות הסנדרטית 

של ידי היצרן -הניתנת על

ותנאי אותם מוצרים 

רישיון השימוש של 

הרלבנטי. מגבלות המוצר 

היצרן ו/או אחריות היצרן 

יגברו על כל תנאי ו/או 

מגבלה ו/או אחריות 

מטעמו של הספק לפי 

ההסכם המכרז ו/או 

ותנאי השימוש יצורפו 

כנספח למסמכי 

ההתקשרות בין הצדדים 

ויהוו חלק בלתי נפרד 

הספק לא יהיה  מהם.

אחראי לכל תקלה או פגם 

מוצרי צד שלישי כאמור ב

השירותים  לביצועאלא 

הנדרשים במסגרת 

 .מכרזה

 מקובלהסעיף 

מפרט תכולת  –פרק ב   .6

סעיף  –השירותים 

חוזה  –+ פרק ד  4.5.9.1

 9.2סעיף  –ההתקשרות 

יבוצע נבקש כי קיזוז 

בכפוף למתן הודעה בכתב 

ימים מראש,  30לספק של 

לאחר מתן זכות שימוע 

 לספק.

 מקובל

מפרט תכולת  –פרק ב   .7

 4.7.6סעיף  –השירותים 

נבקש להבהיר כי 

ההיפרדות תיכנס לתוקף 

רק לאחר תקופת ההקמה 

ובכפוף לקבלת מלוא 

התמורה המגיעה לספק 

בגין השירותים שביצע עד 

 למועד ההיפרדות.

 הסעיף נותר בעינו

ההיפרדות תכנס 

לתוקף במועד יקבע 

ע"י המזמין בכפוף  

 להודעה מוקדמת



מפרט תכולת  –פרק ב   .8

 4.7.6סעיף  –השירותים 

נבקש להבהיר כי 

ההיפרדות תיכנס לתוקף 

רק לאחר תקופת ההקמה 

ובכפוף לקבלת מלוא 

התמורה המגיעה לספק 

בגין השירותים שביצע עד 

 למועד ההיפרדות.

 הסעיף נותר בעינו

ההיפרדות תכנס 

לתוקף במועד יקבע 

ע"י המזמין בכפוף  

 מוקדמתלהודעה 

מפרט תכולת  –פרק ב   .9

 4.7.7סעיף  –השירותים 

 4.7.8.2 –ו 

הדרישות את  לתקןנבקש 

בכל הקשור  בסעיפים אלו

בעובדים מדובר  לעובדים.

של הפירמה שאין 

באפשרותנו לאפשר את 

 .שחרורם

 הסעיף נותר בעינו

 

מפרט תכולת  –פרק ב   .10

סעיף  –השירותים 

4.7.9.3 

המילים ת נבקש להוסיף א

"למעט ניירות העבודה 

של הספק אשר יוותרו 

אצלו לצרכי ביקורת 

 .ובקרה"

ניתן להותיר ניירות 

אשר אין בהן מידע 

חסוי הנוגע למזמין 

 או לקהל היעד שלו

קיימת טעות בפירוט  ג.-סעיפים ב. ו 1נספח ד   .11

 (.17-ו 16, 15השנים )

טעות סופר מדובר 

 18-ו 16,17לשנים 

חוזה  –פרק ד   .12

 3.1סעיף  –ההתקשרות 

נבקש להבהיר את אורך 

תקופת ההתקשרות, 

 הניסוח אינו ברור.

תקופת 

ההתקשרות 

המקורית היא לעד 

שבע שנים: הערכת 

המזמין היא 

שמדובר בשבעה 

עשר חודשים עד 

שנתיים של תקופת 

הקמה ועוד עד 

חמש שנות תפעול 

 .ותחזוקה

נוסח/מספר שנים  

זה ישולב בגוף 

 ההסכם

חוזה  –פרק ד   .13

 3.4סעיף  –ההתקשרות 

אחרי המילים  .1

"ומראש שתימסר" נבקש 

 ימים". 60להוסיף "

נבקש להבהיר  .2

את אורך תקופת 

האופציה, הניסוח אינו 

 .מקובל1

 יתוקן.2

 )אופציות(13+  7. 3



ברור. כמו כן, נבקש 

למחוק את המילה "עד" 

לפני המילים "ארבע 

)שלש עשרה(  13"-שנים" ו

 שנים".

נבקש להבהיר  .3

לא ברור האם את הניסוח 

 13התקרה עומדת על 

 .20שנים או 

חוזה  –פרק ד   .14

 3.5סעיף  –ההתקשרות 

טופס הצעת  –+ פרק ה 

פסקה  4המחיר סעיף 

 אחרונה

המונח "מחירון ארה"ב" 

נבקש  –אינו מוגדר 

להבהיר לאיזה מחירון 

 הכוונה.

 ימחק 

חוזה  –פרק ד   .15

 4.2סעיף  –ההתקשרות 

נבקש להבהיר כי הצהרת 

בכל הנוגע למוצרי  הספק

צד שלישי שינתנו כחלק 

מאספקת השירותים 

 תינתן "למיטב ידיעתו".

 מקובל

חוזה  –פרק ד   .16

 5סעיף  –ההתקשרות 

לבקשתכם, יש להציג 

ניגוד עניינים עם המציע 

ולא רק עם הצוות 

 1200המוצע. יש לנו 

בחברה ולבדוק עובדים 

עם כל אחד מהם ניגוד 

עניינים תהיה עבודה 

מפרכת וארוכה. אנו 

מבקשים לבדוק רק את 

 הצוות המוצע.

הדרישה רק 

מהצוות המוצע 

וכל גורם מטעמכם 

 שמטפל בפרויקט

חוזה  –פרק ד   .17

 5.3סעיף  –ההתקשרות 

+ נספח א להסכם סעיף 

3 

נבקש להבהיר את 

כוונתכם בהגבלה לטיפול 

עתידי "בענין שיש לו 

האם  –זיקה לשירותים" 

הכוונה כאן לאי תחרות? 

ככל שכן נבקש להגבילה 

בהתאם לנהוג במשק 

לתקופה שלא תעלה על 

שנה ממועד סיום 

 ההתקשרות.

הסעיף נותר 

)הכוונה לאי בעינו

תחרות ויצירת 

 ניגודי עינינים(



חוזה  –פרק ד   .18

סעיף  –ההתקשרות 

+ נספח א להסכם  5.4.2

 ב4סעיף 

נבקש להחליף את המילה 

"זה" במילים "הניתן 

 למסירה על פי דין".

 מקובל

חוזה  –פרק ד   .19

סעיף  –ההתקשרות 

+ נספח א להסכם  5.4.5

 ה4סעיף 

האמור בסעיף זה נוגד את 

זכות הטיעון הקבועה 

, נבקש 5.4.4בסעיף 

 למחוק את הסעיף.

הדבר יעשה בכפוף 

ת הטיעון לזכו

 ושימוע כאמור

חוזה  –פרק ד   .20

 6.5סעיף  –ההתקשרות 

 + נספח ב להסכם

נבקש להוסיף לסייגים 

שהיה מצוי ( מידע 1גם: 

בחזקתו של הספק ו/או 

מי מטעמו קודם לגילוי 

ללא הפרת זמין ע"י המ

( 2חובת שמירת סודיות; 

שנמסר לספק על ידי מידע 

צד ג' שלמיטב ידיעת 

הספק לא הפר חובת 

סודיות, וכן ידע מקצועי, 

רעיונות, טכניקות, 

Know-how ,

מתודולוגיות וכיו"ב 

בתחום השירותים שאינם 

 שירותים.ייחודיים ל

 מקובל

חוזה  –פרק ד   .21

 6.7סעיף  –ההתקשרות 

נבקש להוסיף את המילים 

"למעט ניירות העבודה 

אשר יוותרו של הספק 

אצלו לצרכי ביקורת 

 ובקרה".

ניתן להותיר ניירות 

אשר אין בהן מידע 

חסוי הנוגע למזמין 

 או לקהל היעד שלו

חוזה  –פרק ד   .22

סעיף  –ההתקשרות 

10.1 

לאחר המילים "מכל 

סיבה שהיא" נבקש 

להוסיף "ולא תיקן את 

 30ההפרה כאמור בתוך 

ימים ממועד קבלת הודעה 

 על כך מהמזמין".

 מקובל

חוזה  –פרק ד   .23

סעיף  –ההתקשרות 

10.3 

אחרי המילים "הפרה 

יסודית" נבקש להוסיף 

"ולא תיקן את ההפרה 

ימים ממועד  30בתוך 

קבלת הודעה על כך 

 מהמזמין".

 מקובל



חוזה  –פרק ד   .24

סעיף  –ההתקשרות 

11.2 

לאחר המילה  .1

"אחראי" נבקש להוסיף 

 "על פי דין".

לאחר המילים  .2

"לכל נזק" נבקש להוסיף 

"ישיר". בהקשר זה נבקש 

להוסיף הבהרה בסוף 

הסעיף כי הספק ישא 

באחריות לנזק ישיר בלבד 

ולא יישא באחריות לכל 

נזק עקיף, תוצאתי, 

מיוחד או עונשי שייגרם 

למזמין ו/או למי מטעמו 

ו/או לצד שלישי כלשהו, 

לרבות אובדן הכנסה 

 ואובדן רווח.

קש להוסיף כי נב .3

הספק לא יהיה אחראי 

לנזק שנגרם בנסיבות 

שאינן בשליטה סבירה 

שלו ו/או כתוצאה מאירוע 

של כוח עליון ו/או 

כתוצאה ממעשה או 

מחדל של המרכז ו/או מי 

 מטעמו.

נבקש להוסיף כי  .4

בכל מקרה גובה האחריות 

של הספק יוגבל עד לסך 

התשלומים שקיבל בפועל 

ן מהמזמין כתוצאה ממת

 השירותים.

 הסעיף נותר בעינו .1

 הסעיף נותר בעינו .2

 .מקובל3

 הסעיף נותר בעינו .4

חוזה  –פרק ד   .25

סעיף  –ההתקשרות 

11.5 

נבקש למחוק את  .1

 המילה "לפצות".

נבקש להחליף את  .2

המילים "כל הליך 

משפטי מכל סוג 

שהוא שיוגש" 

במילים "פסק דין 

שביצועו לא עוכב 

 .והוגש"

( 2לאחר סעיף קטן ) .3

נבקש להוסיף סעיף 

 הסעיף נותר בעינו .1

 .יתוקן2

 .מקובל3



( חדש עם 3קטן )

 מזמין"ההמילים 

מתחייב שלא 

להתפשר ו/או להגיע 

להסדר כלשהו 

בהליך כאמור ללא 

 ספקקבלת הסכמת ה

 .מראש ובכתב"

חוזה  –פרק ד   .26

סעיף  –ההתקשרות 

13.5 

נבקש בסוף הסעיף 

המילים להוסיף את 

"בכפוף למתן התראה 

ימים על  30מראש בת 

כוונה לחלט את הערבות 

ומתן הזדמנות לספק 

להשמיע טענותיו 

ואפשרות לתקן את 

 ההפרה".

 יתוקן

חוזה  –פרק ד   .27

סעיף  –ההתקשרות 

16.1 

נבקש לסייג כי הסבה 

לתאגיד קשור תהיה 

 הסבה מותרת.

 הסעיף נותר בעינו

חוזה  –פרק ד   .28

סעיף  –ההתקשרות 

18.10 

נבקש להוסיף סייג 

שהאפשרות לאיחור 

כאמור בסעיף לא תעלה 

פעמים במהלך כל  3על 

תקופת ההתקשרות 

 והאופציה.

 הסעיף נותר בעינו

טופס הצעת  –פרק ה   .29

 4מס'  2סעיף  –המחיר 

נבקש להוסיף הצמדה 
 למדד.

 הסעיף נותר בעינו

 


