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09.12.2020 
 פ"אתש בכסלו גכ"

 כבוד,ל
 מציעים פוטנציאליים

 
 א.ג.נ.,

להלן: מענה לשאלות הבהרה ) - לקבלת שירותי תכנון קווי מים ביוב וניקוז 888/20מכרז פומבי מס'  הנדון :
 "(המכרז"

 שלום רב,
 

 הבהרות כלליות: .1

 .12:00בשעה  21/12/2020 -הב' יום להמועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה  .1.1

בעניין אישור העסקת קבלני משנה ע"י המתכנן מראש ובכתב על ידי  5.8למסמכי המכרז המעודכנים יתווסף סעיף  .1.2
 החברה.

מדד " ימחקו ובמקומם ירשם "המחירים הינם סופיים וללא הצמדה להסכם יעודכן באופן שהמילים " 9בסעיף  .1.3
 "המחירים לצרכן לפי המדד הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז

 

בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת  2010להלן מענה חברת מי אביבים  .2
 שבנדון : המכרז

 

עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה פירוט השאלה

1.  
 

 16סעיף 
-למכרז ו

 8.6סעיף 
 לחוזה 

 

הכיצד משנבחר המתכנן בהליך מכרז כיצד יבקש 
ם איתם יש התאגיד הצעות ממתכננים אחרי

 ?התקשרות

טרם מסירת כל פרויקט/עבודה החברה תפנה למציעים 
לקבלת הצעה להיקף השעות או לתשלום לפי אחוז 

מפרויקט ומסירת העבודה תיהיה בהתאם לשיקול דעתה 
  .הבלעדי גם בהתייחס לזמינות ולאיכות העבודה

 

האם מציע שאין לו ניסיון בעבודה בעיריית תל  נספח ד'  .2
חברות עירוניות של עיריית תל אביב ומי אביב או 

אביבים יוכל להשתתף במכרז, אם כן ,האם זה 
 יפחית מנקודות לנסיון המקצועי של המציע

 

מציעים אשר אין להם ניסיון בעבודה עם עיריית תל אביב 
ומי אביבים אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

למכרז רשאים להגיש הצעתם למכרז. 13  

מי  או עםד נוסף על עבודה עם עיריית תל אביב אין ניקו
, ניסיון בעבודה מול התיאום בהתייחס לנספח ד' אביבים

איון.יההנדסי בעיריית תל אביב יבחן במהלך הר  

האם ניתן להגיש הצעה למכרז בנידון רק עבור  כללי  .3
 תכנון ניקוז.

 הבקשה נדחית.
 ביוב וניקוז. ,מיםיש להגיש הצעות לתכנון 

 גיש הצעה חלקית.אין לה
האם טופס הצהרה על ניסיון בעבודה בעיריית  'נספח ד  .4

תל אביב, חברות עירוניות של עיריית ת"א ומי 
תנאי זה אינו מופיע  ?אביבים מהווה תנאי סף

 . 13סעיף  3בתנאי הסף למכרז שבעמוד 
 נבקש לקבל הבהרה בנושא.

 

 לעיל. 2ראה מענה לשאלה 

ה לגבי הניקוד שמקבלים נודה לקבלת הבהר 18סעיף   .5
 במסגרת הריאיון האישי.

לאמת  נק' 25עד  יינתנולמכרז,  18בהתאם לאמור בסעיף 
, קשרי עבודה עם הספק ניסיוןבין היתר יבחנו  מידה זו.

הגופים הממליצים, ניסיון בתיאום הנדסי מול עיריית 
  בהתאם לשאלות של צוות הבדיקה  יפו-ת"א

סעיף   .6
4.1.10 

 21ע"מ 

יינתן שכ"ט נוסף במידה ונדרש לשכור האם 
 תחתינו קבלני משנה?

קבלני  למסמכי המכרז המעודכנים 5.8בהתאם לסעיף 
 משנה יאושרו מראש ובכתב על ידי החברה.

לעניין התמורה על שירותים שאינם כלולים בהסכם ראו 
 .לעניין תשלום ליועצים להסכם 8.32המפורט בסעיף 

כללי,   .7
סעיפים 

 שונים

ובחוזה ישנה התייחסות שונה במכרז 
למציע/זוכה ובין היתר הוא מכונה הספק, 
הקבלן, נותן השירותים, המתכנן )למרות 

להסכם( היועץ  3.3שהמתכנן מוגדר בנפרד בסעיף 
נבקש לאחד המושגים ולשמור על אחידות  –ועוד 

 לשם נוחות התמצאות וההבנה.

 הבקשה מתקבלת.
 נן בהסכם.המציע הזוכה במכרז הינו הספק/המתכ



 
 
 
 
 
 
 
 

 -עסקי שמור  -

2 
 

מסמכי   .8
 4המכרז, 
 (4)מס"ד 

בתנאי הסף  14.2. אין סעיף 14.2ההפניה לסעיף 
 למכרז. נא להבהיר או לתקן.

 .13.2מדובר בטעות סופר, הכוונה לתנאי הסף בסעיף 

מסמכי   .9
 4המכרז, 
 (5)מס"ד 

בתנאי הסף  14.3. אין סעיף 14.3ההפניה לסעיף 
 למכרז. נא להבהיר או לתקן.

 .13.3ות סופר, הכוונה לתנאי הסף בסעיף מדובר בטע

מסמכי   .10
המכרז, 

16.2 

מה משמעות פיצול הזכייה? האם אין מדובר 
במאגר מתכננים בו אמורים להיות רשומים 

 מספר גורמים? נא להסביר.

כמו כן ראה . החברה רשאית לבחור מס' זוכים במכרז
 1תשובה מס' 

מסמכי   .11
המכרז, 

16.3 

אה הערה ביחס לס' מה משמעות כשיר שני? ר
16.2. 

ההתקשרות בין הזוכה במכרז לחברה בתוך  ותפסק ככל
, החברה תהא רשאית להעביר את זכיהשנה ממועד ה

הזכייה במכרז וליצור התקשרות עם המציע הבא בתור 
 שזה בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

מסמכי   .12
המכרז, 

16.4 

הס' לא מובן לאור העובדה שמדובר במאגר 
 מתכננים.

 הבקשה נדחית.
 מדובר במכרז ולא במאגר מתכננים.

אפשרות הבחירה במס' זוכים במכרז אינה הכוונה למאגר 
 ספקים. 

מסמכי   .13
המכרז, 

16.4 

 להלן. 14ראה מענה לשאלה  על איזו ערבות מדובר?

מסמכי   .14
המכרז, 

16.5 

למעט עניין הערבות, ס' זה חוזר מילה במילה על 
 הכפילות?. מה משמעות 16.4שרשום בס' 

 ימחק. 16.4מדובר בטעות סופר. סעיף 

מסמכי   .15
המכרז, 

16.5 

בכל מקרה, לא מובן תוקף ס' זה. ראה הערה 
 . 16.4ביחס לס' 

 לעיל. 14ראה מענה לשאלה 

מסמכי   .16
המכרז, 

17.2 

עניין ההיקף הכספי המשוער אינו ברור. האם 
מדובר בהתחייבות להיקף שכר טרחה שנתי? 

 נדרשת הבהרה.בסכום גג או אחר? 

למסמכי המכרז אין בהיקף  17.2בהתאם לאמור בסעיף 
 השנתי המשוער בכדי לחייב את החברה.

מסמכי   .17
המכרז, 

17.3 

נכתב כי המחיר  16.6וכן בס'  17בכותרת ס' 
ממשקל הבחירה. לא ברור על כן מה  20%מהווה 

 . 17.3הנק' האמורות בס'  80-הן ה

 20נק'" ירשם " 80" מדובר בטעות סופר. במקום המילים
 נק'"

מסמכי   .18
המכרז, 

17.3 

לא  – 22.5.5בסיפא ישנה הפניה לטבלה בס' 
 מצאנו טבלה כאמור. 

 מדובר בטעות סופר.
 " 17.5" ירשם "סעיף  22.5.5במקום המילים "סעיף 

מסמכי   .19
המכרז, 

17.3 

, האם מדובר 17.2בהמשך להתייחסות לס' 
ם גג או בהתחייבות להיקף שכר טרחה שנתי? סכו

 כדומה? נדרשת הבהרה.

 להלן. 16ראה מענה לשאלה 

מסמכי   .20
המכרז, 

17.5 

לא  –לעיל  17.3חוזר על הערותינו ביחס לס' 
 ברור מפתח הניקוד ומפתח הניקוד היחסי. 

 לעיל. 17ראה מענה לשאלה 

מסמכי   .21
 18המכרז, 

 2515תחת הקטגוריה הרביעית, מצוין כי ינתנו 
 נקודות. נא להבהיר.

 נק'" 25ובר בטעות סופר ירשם "מד

מסמכי   .22
 18המכרז, 

לא ברור מה ההבדל בין הקטגוריה החמישית וכן 
שמוזכר כבר  ISOמדוע מוזכר בשנית תקן 

ינוקד   ISOבקטגוריה השניה. האם הכוונה ש
 באופן כפול? 

 נוספים ככל וישנם למציע.  ISOהכוונה היא לתקני 

מסמכי   .23
המכרז, 

19.3 

הכוונה היא שקריטריוני האיכות ישוקללו ולאחר מכן  מה הכוונה? –המשוקלל" "שקלול הציון 
ישוקללו לכדי ציון  ציוניםתשוקלל הצעת המחיר ושני ה

 כולל.
מסמכי   .24

המכרז, 
19.3 

האם הכוונה לבחור זוכה יחיד? האם קיימת 
מכסה למספר המתכננים שיכולים להימנות? נא 

 להבהיר

ור מס' זוכים או זוכה הכוונה היא שהחברה רשאית לבח
 יחיד ואין התחייבות לבחירת מס' זוכים.

מסמכי   .25
המכרז, 

20.2 

יש בדעת התאגיד  19COVIDהאם לאור מגבלות 
 לבקר במשרדי החברה?

 לא. 
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מסמכי   .26
המכרז, 

20.5 

לא ברורה הרלבנטיות של סעיף זה ביחס למכרז 
 ו/או למשתתפים. נא להבהיר.

 .מדובר בטעות סופר, הסעיף ימחק

מסמכי   .27
המכרז, 

20.6 

חוזר על בקשתינו להבהיר מהו מספר הזוכים 
 האפשרי.

 לעיל. 24ראה מענה לשאלה 

מסמכי   .28
המכרז, 

20.8 

ככל הנראה מדובר בשגיאת הקלדה ומדובר 
כמצוין. נא להבהיר  21.6לעיל ולא  20.6בסעיף 

 או לתקן.

 הבקשה מתקבלת. מדובר בטעות סופר.
 "20.6" ירשם "סעיף 21.6במקום המילים "סעיף 

מסמכי   .29
 21המכרז, 

איזה משא ומתן מותר לקיים עם  מציעים בשלב 
 המכרז? נא להבהיר

החברה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים על הצעות 
 המחיר שינתנו על ידם.

מסמכי   .30
המכרז, 

 -ו 23.3
23.10 

לכאורה נראית כפילות בין הסעיפים נא להבהיר 
 או לתקן

 לא מדובר בכפילות.

מסמכי   .31
המכרז, 

23.9 

ככל הנראה מדובר בשגיאת הקלדה ומדובר 
כמצוין. נא להבהיר  24.8לעיל ולא  23.8בסעיף 

 או לתקן.

 הבקשה מתקבלת.
 .23.8ירשם סעיף  24.8במקום האזכור של סעיף 

מסמכי   .32
המכרז, 

 ב. 24.2.2

"הצהרה על מתן פטור  3מפנה לנספח 
ל מתן לחוזה אינו הצהרה ע 3מאחריות".  נספח 

"נספח התחייבות לסודיות, פטור מאחריות אלא 
. נא להבהיר אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים"

 או לתקן.

 מדובר בטעות סופר, ההפניה תתוקן.

מסמכי   .33
המכרז, 

26.3 
 

ע"פ דין, בנסיבות המתוארות במקרה זה חובה 
על החברה לידע מציע שזכה בדבר המידע ולתת 

לת החלטה. יש לו הזדמנות להגיב טרם קב
 להבהיר עניין זה.

 הבקשה מקובלת.

מסמכי   .34
המכרז, 

26.4 

נא  – 26.2לא ברור ההבדל בין ס' זה לבין ס' 
 להבהיר.

בפועל בהתאם י עמידה . מתייחס למקרה של א26.2סעיף 
מתייחס למקרה של חשש סביר  26.4ללו"ז שנקבע וסעיף 

 אם הספק יהיה ערוך במועד לביצוע השירות.
 מסמכי  .35

המכרז, 
26.5 

חלה על החברה חובת ידוע  26.3בדומה לס' 
המציע בדבר האמור ולתת לו הזדמנות להגיב 

 בטרם קבלת החלטה. יש להבהיר עניין זה. 

 הבקשה מקובלת.

מסמכי   .36
המכרז, 

26.7 

 הסעיפים אינם זהים. נא למחוק אחד מהם.  – 24.2.3זהה לס' 

מסמכי   .37
המכרז, 

26.8 

בות תעמודנה למי אביבים יש להבהיר באילו נסי
הזכויות המפורטות בהמשך. יש לוודא כי לא 
תהא אפשרות למי אביבים לפיצויים כאמור 

במקרה ובחרה לבטל את הזכייה או את הודעת 
 הזכייה מנסיבות שלא נגרמו באשמת המציע.

 למסמכי המכרז. 26הסיבות מתוארות בסעיף 

מסמכי   .38
המכרז, 

26.8.1 

תו במכרז"? כמו כן, מה כיצד מחושב "שווי הצע
 הן האופציות המצוינות בסוגריים?

היקף ההצעה מחושב בהתאם לאחוז ההנחה שניתן על 
  17.2ידי המציע כמפורט בסעיף 

נספח   .39
 –1א'

טופס 
הצעת 

מחיר עמ' 
, בוליט 11

 שלישי

 הסעיף ימחק. האמור אינו מובן. נא להבהיר.

נספח   .40
 –1א'

טופס 
הצעת 

מחיר עמ' 
, בוליט 11
 יעירב

Cost +  אינו רלוונטי ובלתי ישים עבור
פרויקטים מסוג זה. נא למחוק או לחילופין 

 להבהיר את המשמעות. 

 הבקשה נדחית. 
יש שירותים עבור מחלקת רישוי )למשל בדיקת תוכניות 

 סניטריות( שניתן לקבל במשרדי החברה במתכונת זו.
מובהר כי התמחור של שירות  מסוג זה הינו קבוע ולא 

 לק משקלול הצעת המחיר של המציע. ח
 כמו כן, השירות ינתן בהסכמת הספק והחברה.
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 2נספח א'   .41
, 2עמ' 

 הבהרות

"המחירים המצוינים בטבלה שלעיל ממודדים 
" היות שמדובר באחוזים, 08.09.2015נכון ליום 

הסעיף לא מובן. האם הכוונה היא כי שכר 
הטרחה יישא התייקרויות כאשר מדד הבסיס 

? במידה וכן, קיימת סתירה 07/2015חודש  הוא
 .26בעמ'  9לסעיף 

נוסח הסעיף יתוקן כך ש במקום המילים "ליום 
  ".12.2020" ירשם "ל08.09.2015

ראה הבהרה  –בעניין הצמדה למדד המחירים לצרכן 
 .לעיל  1.3בסעיף 

נספחים ג'   .42
, ד' 2, ג' 1
עמידה  –

בציון 
האיכות, 
סעיפים 

 שונים

שורכם לצרף את העמידה בניסיון נבקש את אי
האיכות בטבלאות נפרדות, לצורך מילוי כלל 

 הנתונים הרלבנטיים ממשרדנו. 

הבקשה מתקבלת ובתנאי שהטבלה תכלול את כל 
העמודות המצוינות בטבלה שבנספחים אלו ואת כלל 
המידע הנדרש לצורך בחינת העמידה בתנאי הסף של 

 המציעים.
לאתר בקובץ וורד וימולאו  הנספחים הרלוונטיים יועלו

 על ידי המציע באופן ממוחשב.

 –נספח ז'   .43
נוסח 

ההסכם, 
3.3 - 

 הגדרות

האם המשמעות כי החברה מבקשת לדעת מה 
התשלום עבור כל עובד ועובד? הדבר מהווה 

פגיעה חמורה בזכות לפרטיות וסוד מסחרי שגם 
החברה אינה זכאית להיות חשופה לו. כיצד 

ר עלויות בגררה כגון בדעת החברה לתמח
שכירות, חשמל, מים, ביטוח, נסיעות, מערכות 
מחשב, רישיונות תוכנה ועוד... נבקש לתקן או 

 להבהיר.

 3השאלה לא ברורה בהתאם להפניה לסעיף 
 

 –נספח ז'   .44
נוסח 

ההסכם, 
4.1.2 

מה קורה במקרה בו מפרטי מי אביבים נוגדים 
את הוראות החוק ו/או תקנות? יש להבהיר 

 יררכיה.ה

 מי אביבים תנהג בהתאם לדין.
ככל שדרישות מי אביבים מוסיפות על דרישות החוק או 

 דרישות מי אביבים יגברו. התקנות )דרישות יתר(

 –נספח ז'   .45
נוסח 

ההסכם, 
4.1.3 

האם המשמעות שבפרויקטים הכוללים מערכות 
נוספות )תקשורת וכו'..( המתכנן משמש בכל 

 מקרה מתאם המערכות?

המתכנן מבצע את תיאום מים וביוב  פרויקט בכל
 וזה כלול בשכ"ט שלו. )עם תשתיות קיימות(  התשתיות

בפרויקטים בהם כלולים תשתיות אחרות מתוכננות, 
התאם להצעת המחיר תיאום התשתיות יתומחר בנפרד ב

 שעות עבודה. ב
 –נספח ז'   .46

נוסח 
ההסכם, 

4.1.3 

 האם תיאום תשתיות מבוצע על בסיס הערכת
 שעות עבודה? נא להבהיר.

 לעיל. 45ראה מענה לשאלה 
  

 –נספח ז'   .47
נוסח 

ההסכם, 
4.1.10 

עבודתנו אינה כוללת יועצים נוספים. יש להגדיר 
 מהי דיסציפלינה נדרשת. 

יש להגדיר מתי ואילו נסיבות תוכל החברה 
לדרוש הפעלת יועצים נוספים באמצעות נותן 

 השירות/הקבלן/הספק... 
 – 8.34זה אינו חופף את האמור בס'  האמור בס'

 יש לתאם ביניהם.  

 כולל יועצים נוספים. אינו שכ"ט מתכנן המים וביוב אכן 
להעסיק  המתכנן בפרויקטים מסוימים יידרשעם זאת, 

יועצים נוספים לצורך השלמת התכנון כדוגמת מודדים, 
 איתור תשתיות, קונסטרוקציה וכדומה. 

 .8.32ור לסעיף אין סתירה בין הסעיף האמ

 –נספח ז'   .48
נוסח 

ההסכם, 
4.1.11 

האם השירותים המדוברים כלולים במגבלת  .1
 התמורה שצוינה? 

 כיצד יתומחרו שירותים אלו?  .2

מהו "כל שרות נוסף" שידרש עבור מחלקת  .3
 הרישוי? 

מה ההבדל בין כל שירות נוסף לבין "כל נושא  .4
 ? אנא הבהירו. 4.1.12נוסף" המפורט בס' 

אלו יתומחרו לפי שעות עבודה ולא לפי ערך  שירותים .1
 מביצוע.

 ראה מענה לשאלה לעיל. .2

בקשה לקבלת חו"ד / לדוגמא נושא נוסף יכול להיות  .3
 שירותי בקרת תכנון לצד שלישי וכדומה.

הינו עבור  4.1.11ההבדל הוא שהשירות המפורט בסעיף  .4
 מחלקת רישוי.

 –נספח ז'   .49
נוסח 

ההסכם, 
4.1.12 

. כיצד יתומחר או ישולם "כל ראה הערה לעיל
 נושא נוסף" כאמור.

 לעיל. 6ראה מענה לשאלה 
 

 –נספח ז'   .50
נוסח 

ההסכם, 
5.2 

האין הביטוי "המנהל המקצועי" מקומו ברישת 
 הסעיף הבא? 

 הבקשה מתקבלת.
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 –נספח ז'   .51
נוסח 

ההסכם, 
5.3 

 ראה הערה לעיל.
נבקש להוסיף כי סמכות המנהל המקצועי 

ה בכפוף למתן הסבר ו/או מתן להחליף עובד הינ
 זכות טיעון. 

 הבקשה מתקבלת.
 

 –נספח ז'   .52
נוסח 

ההסכם, 
5.8 

האם הדרישה האמורה בס' זה חלה על כל 
פרויקט או רק בגין פרויקטים עליהם סוכם 
 מראש כי יתומחרו ויחוייבו על בסיס שעתי? 

לא סביר לבקש הערכת שעות לפרויקטים 
ה, בהם ייתכן מורכבים ועתירי תשומות עבוד

ויושקעו אלפי שעות, מראש וללא אפשרות לחרוג 
מהערכה זאת. יתרה מזו רק מילוי דוחו"ת 

השעות במקרה כאמור יגזול תשומות עבודה וזמן 
 גדולות. 

תן הצעת מחיר לפי שעות עליו ידרש ליככל והמתכנן י
 להוסיף להצעתו כמות שעות משוערת.

 

 –נספח ז'   .53
נוסח 

ההסכם, 
5.8 

נן של חריגות בשעות העבודה שנגרמו עקב מה די
 דרישות, שינויים ותוספות שהוגשו ע"י החברה?

המתכנן יהיה רשאי להגיש בקשה לעדכון שכ"ט כתוצאה 
 משינויים, דרישות ותוספות שהוגשו על ידי החברה.

אלא באישור בהתאם לאמור, סיפא הסעיף ירשם "
 "בכתבמראש והחברה 

 
 –נספח ז'   .54

נוסח 
ההסכם, 

5.11 

איך ס' זה שונה ממה שרשום בכלל הסעיפים 
 הבאים:

5.6 
5.7 
5.9 

 מדובר בסעיפים שונים.

 –נספח ז'   .55
נוסח 

ההסכם, 
5.13 

שבנספח ה' שמתייחס להעסקת  4ההפניה לס' 
עובדים זרים אינה ברורה ורלוונטית... נא 

 להבהיר. 

 מדובר בטעות סופר.
 "בנספח ה' 4בסעיף  המילים "

 –נספח ז'   .56
וסח נ

ההסכם, 
5.14 

 .מקרה בו נדרש מענה תכנוני דחוף תוך כדי ביצועלדוגמא  נא להבהיר מה הם מצבי החירום. 
 

 –נספח ז'   .57
נוסח 

ההסכם, 
5.15 

במדינת ישראל קיים חוק שעות עבודה ומנוחה, 
. האם מי אביבים מבקשת מאיתנו 1951-תשי"א

להפר את החוק או שנדרוש מעובדינו לעבוד 
 את זכויותיהם?...  באופן שמפר

הספק יעסיק מספיק עובדים כדי ליתן מענה בהתאם 
 לדרישות החברה.

 –נספח ז'   .58
נוסח 

ההסכם, 
5.15 

מה הם המקרים בהם צופה מי אביבים כי יידרש 
 לעבוד מעבר לשעות העבודה המקובלות? 

ככל שהספק נדרש לעמוד בלוח זמנים השירות יסופק גם 
 העבודה המקובלות.  אם תידרש עבודה מעבר לשעות

 –נספח ז'   .59
נוסח 

ההסכם, 
5.16 

 – 1המילה 'להלן' תמחק, במקומה ירשם ' בנספח  לאן נעלם הפירוט להלן? נא להבהיר. 
 התעריף'

 –נספח ז'   .60
נוסח 

ההסכם, 
5.18 

 בסיפא הסעיף ירשם 'כנדרש על פי דין'. חלות הס' לא מובנת. נא להבהיר. 

 –נספח ז'   .61
נוסח 

ההסכם, 
5.20 

ובלבד שאינן נוגדות הוראות כל דין או משוללות 
 יסוד הנדסי כאמור. 

 הבקשה מקובלת.
 

 –נספח ז'   .62
נוסח 

ההסכם, 
5.21 

מהם "שירותי בדיקות"? איזה מידע רלוונטי 
 לדוגמא נדרש הספק/המתכנן להעביר?... 

כל מידע העולה מפעולה של המתכנן או מי מטעמו יועבר 
 לידי החברה.
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 –נספח ז'   .63
נוסח 

ההסכם, 
5.22 

 הבקשה נדחית ? 5.1מה שונה בין האמור בס' זה ובין האמור בס' 

 –נספח ז'   .64
נוסח 

ההסכם, 
5.24 

הכול בכפוף וכנגד תשלום שכר המתכנן המגיע 
 במלואו. 

 הבקשה נדחית

 –נספח ז'   .65
נוסח 

ההסכם, 
6.3 

יש לאפשר לספק לפטר ו/או להרחיק עובד 
ע על תוקף מטעמו כאמור בלא שהדבר ישפי

 ההסכם. 

 מקובל באישור מראש של החברה.

 –נספח ז'   .66
נוסח 

ההסכם, 
6.5 

מהיום בו קיבל הספק התראה בכתב על הפרה 
 כאמור. 

 הבקשה מקובלת.

 –נספח ז'   .67
נוסח 

ההסכם, 
7.2 

האופציות כאמור אינן מוגדרות בהסכם זה, 
לרבות דרך ההודעה ומועדה באשר למימוש כל 

 אופציה. 

ניתן להאריך את ההסכם בתקופה אחת בע כי הסעיף קו
 שנים. 7או במספר תקופות עד 

ההודעה על מימוש האופציה תינתן בכתב לקראת מועד 
 מימוש האופציה.

 –נספח ז'   .68
נוסח 

ההסכם, 
7.4 – 

 סיפא

יש להבהיר כי אין בס' זה כדי לפגוע בזכותו של 
הספק לקבל את התמורה המגיעה לו כאמור בס' 

7.3 . 

, הספק יהיה זכאי לתמורה בעבור 7.3ט בסעיף כמפור
 עבודה שבוצעה טרם ביטול/ הפסקת ההסכם.

 –נספח ז'   .69
נוסח 

ההסכם, 
8.1 

התעריף  – 1טופס הצעת המחיר של הספק יעודכן כנספח  1לא ברור מהי התמורה האמורה בנספח 
 בהסכם שיחתם. –

 –נספח ז'   .70
נוסח 

ההסכם, 
8.1 

מתייחס לאמור  לא ברור כיצד האמור בס' זה
למכרז שאומנם הינם חלק  2וא' 1בנספחים א'

אולם אין  3.1ממסמכי החוזה בהתאם לס' 
 לגביהם כל הפניה בחלק החוזי ביחס לתמורה..

 לעיל. 69ראה מענה לשאלה 

 –נספח ז'   .71
נוסח 

ההסכם, 
8.3 

 הבקשה נדחית.  נא להבהיר. –ס' לא מובן 

 –נספח ז'   .72
נוסח 

ההסכם, 
8.4 

 הבקשה נדחית.  נא להבהיר. –בן ס' לא מו

 –נספח ז'   .73
נוסח 

ההסכם, 
8.5 

יש להבהיר כיצד עומד ס' זה ביחס לדרישה 
שבסמכות החברה לקחת מתכננים נוספים 

 .8.34-ו 4.1.10כאמור בס' 

 הסעיף מובן.
העבודה תינתן לספק על ידי החברה והספק לא רשאי 

 להעבירה לאחר.

 –נספח ז'   .74
נוסח 

ההסכם, 
8.6 

להבהיר האם המשמעות היא שבגין כל  יש
 פרויקט נדרש להגיש אומדן שעות לביצוע. 

 כמפורט בסעיף ' בטרם כל פרויקט'.

 –נספח ז'   .75
נוסח 

ההסכם, 
8.7 

 הבקשה נדחית נא לבחור אחד. –. 5.10כפילות עם 

 –נספח ז'   .76
נוסח 

ההסכם, 
8.7 

על אילו קטגוריות שירות/מחיר מדובר? נא 
 להבהיר.

 לעיל. 69ה לשאלה ראה מענ
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 –נספח ז'   .77
נוסח 

ההסכם, 
8.8 

האם הכוונה שבכל פרויקט ידונו מחדש 
מה משמעות הגשת מכרז  –בתעריפים? אם כך 

 זה?

 הבקשה נדחית.
 לעיל. 69ראה מענה לשאלה 

 –נספח ז'   .78
נוסח 

ההסכם, 
8.9 

 הבקשה נדחית. .8.1מהווה כפילות וחזרה על האמור בס' 

 –נספח ז'   .79
נוסח 
כם, ההס
8.10 

במקרה ונדרשות העתקות והדפסה של חוברות 
לצרכי אישור רגולטורי בשלבי ביניים )רשות 

הניקוז, ועדה מקצועית למים וביוב, רשות המים 
וכד'( נבקש לקבל אישור כי גם עלות הדפסות אלו 

 תשולם בידי החברה. 

 הבקשה נדחית. נוסח הסעיף ישאר ככתבו.

 –נספח ז'   .80
נוסח 

ההסכם, 
8.11 

. יש 1מהווה חזרה על הבולט השלישי בנספח א'
 1לחזור ולהבהיר את היחס בין האמור בנספח א'

 לאמור בהסכם.  2וא'

 לעיל. 69ראה מענה לשאלה 

 –נספח ז'   .81
נוסח 

ההסכם, 
8.13 

כיצד ניתן להתחייב כי  –האמור בס' זה לא סביר 
כמות שעות העבודה בוודאי בפועל, לא תעבור 

חוזים. המתכנן איננו חברת את התקרה לפי הא
ביטוח ומבצע את עבודתו בהתאם לנדרש. 

 מבקשים לבטל את הסעיף.

 הבקשה נדחית.
 נוסח הסעיף ישאר ככתבו

 –נספח ז'   .82
נוסח 

ההסכם, 
8.15 

יש לבטל את הסעיפים המדברים על מודל 
האמור וככל הנראה נלקחו מחוזים  +costה

 אחרים. המתכנן איננו חברת כוח אדם זמני.
נתוני השכר המשולמים לעובד הם עניין פרטי 

שבין המעסיק לעובדו, ואינם כוללים את 
העלויות הרבות הנוספות הנדרשות.  ראה הערה 

 להסכם.  3.3ביחס לס' 

 לעיל. 40ראה מענה לשאלה 

 –נספח ז'   .83
נוסח 

ההסכם, 
8.16 

מהם השירותים הנוספים שאינם  .1
 כלולים בהסכם? 

הנוספים? כיצד יתומחרו השירותים  .2
 .8.16.3מבקשים הבהרה לסעיף 

כל שירות שנדרש לצורך השלמת התכנון ומתן  .1
 השירות.

 .8.16השירותים יתומחרו בהתאם למפורט בסעיף  .2

 –נספח ז'   .84
נוסח 

ההסכם, 
8.18 

האם הכוונה שהמתכנן יהווה למעשה חברת כוח 
אדם זמני? מהו פרק הזמן המקסימלי לביצוע 

 שירותים אלה? 

 לשאלות קודמותראה מענה 
 

 –נספח ז'   .85
נוסח 

ההסכם, 
8.19 

נא לבחור  – 8.5כפילות מלאה עם האמור בס' 
 אחד מהם או להבהיר את ההבדלים ביניהם.

 ימחק. 8.19הבקשה מתקבלת. סעיף 

 –נספח ז'   .86
נוסח 

ההסכם, 
8.20 

הגשת חשבונית מחייבת את הספק בתשלום 
הדבר  -מע"מ לפני שקיבל את התמורה מהחברה 

לא הגיוני, לא מקובל וודאי כשאין התחייבות 
לפרק הזמן שבין הגשת החשבונית לקבלת 

 התשלום. נא להבהיר. 

 הבקשה נדחית.
 לאחר המילים 'חשבונית מס' ירשם '/חשבונית עסקה'.

 –נספח ז'   .87
נוסח 

ההסכם, 
8.21 

 לעיל. 86ראה מענה לשאלה  כנ"ל.

 –נספח ז'   .88
נוסח 

ההסכם, 
8.21.5 

תלוש העובד, עלות המעסיק, זכויות סוציאליות 
וכו' הינן נחלת הפרט ולחברה אין זכות לדרוש 
פרטים אישיים שכאלה. נבקש למחוק את כלל 

 הס' המציינים עניין זה.  

 מדובר רק במקרים שיסוכם שירות במתווה של העסקת
 +COSTעובד במשרדי החברה במתכונת של 

 –נספח ז'   .89
נוסח 

ההסכם, 
8.24 

הסעיף מתייחס למתכונת של ביצוע השירות במשרדי  יש להבהיר כיצד רלוונטי בחוזה זה.
 החברה.
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 –נספח ז'   .90
נוסח 

ההסכם, 
8.27 

נא למחוק אחד מהם או  – 8.21חזרה על ס' 
 להבהיר את ההבחנה בין השניים.

 ימחק. 8.27ת סעיף הבקשה מתקבל

 –נספח ז'   .91
נוסח 

ההסכם, 
8.28 

 יימחק. 8.28סעיף  , 8.9חזרה וכפילות על הנאמר בס' 

 –נספח ז'   .92
נוסח 

ההסכם, 
8.30 

יש להבהיר אם ס' זה גובר על האמור בסעיפים 
 ולתקן כאמור באותם סעיפים.  8.21-ו 8.20

 לעיל. 86מענה לשאלה ראה 

 –נספח ז'   .93
נוסח 

ההסכם, 
8.32 

. יש לאחד 8.30וה חזרה על האמור בס' רישא מהו
 ביניהם או להבהיר את ההבחנה. 

 לעיל. 86ראה מענה בשאלה 

 –נספח ז'   .94
נוסח 

ההסכם, 
8.32 

לעיל לא ברורה שעה שאנחנו  10.12הפניה לס' 
 . נא להבהיר. 8.32עומדים בס' 

 מדובר בטעות סופר ההפניה לסעיף תמחק. 

 –נספח ז'   .95
נוסח 

ההסכם, 
8.33 

לאחד או להבהיר את ההבחנה בין ס' זה לבין נא 
 האמור לעיל.

 לעיל. 86ראה מענה לשאלה 

 –נספח ז'   .96
נוסח 

ההסכם, 
8.34 

בנוסף, רווח קבלני  4.1.10ראה הערה ביחס לס' 
הינו נמוך מאוד ואינו משקף את היקף  5%של 

הזמן, האחריות, הרחבות הביטוח, טיפול 
עקב בחשבונות והיקף מקדמות המס הנדרש 

כפי  12.5%-הגדלת המחזור. מבקשים להגדיל ל
 שמקובל בחוזים אחרים מול גופים ציבוריים. 

 הבקשה נדחית

 –נספח ז'   .97
נוסח 

 9ההסכם, 

קיימת מידה רבה של חוסר הגינות המתנגשת עם 
חובות המשפט המנהלי החלים על החברה שעה 

שהמחירים אינם מוצמדים ומאידך, סכומים 
לכאורה לנכות מהספק  שהחברה מרשה לעצמה

צוברים ריבית והצמדה... נבקש לקבוע כי 
 ההצמדה תחול לשני הכיוונים.

 לעיל. 1.3ראה הבהרה בסעיף 

 –נספח ז'   .98
נוסח 

ההסכם, 
10.1 

 קנסות בגין אי החלפת עובד:
 הסכום הנקוב שערורייתי.

לא ניתן לדרוש החלפת עובד ללא עמידה בכללי 
ורי ובפרט הצדק הטבעי החלים על גוף ציב

 נבקש לתקן בהתאם. –בחובת השימוע 

 הבקשה נדחית

 –נספח ז'   .99
נוסח 

ההסכם, 
10.1 

קנסות בגין אי הגשת חשבוניות בפורטל 
 הספקים:

נבקש להרחיב בדבר המשמעות של השימוש 
בפורטל האמור והאם הנ"ל מצריך עלויות 

 נוספות שאינן ידועות לנו. 

וצרים לצורך הספק אינו נדרש בהתקנות או רכישת מ
 ביצוע ההגשה בפורטל הספקים. 

מדובר באמצעי מקובל ובפעולה ממוחשבת לביצוע על ידי 
 הספק.

 –נספח ז'  .100
נוסח 

ההסכם, 
11.3 

מה דינו של עובד שהועסק במשרדי החברה 
אשר תבע את  8.18בהתאם להנחיה שבס' 

 החברה? 

 השאלה אינה ברורה.

 –נספח ז'  .101
נוסח 

ההסכם, 
12.3 

נבקש להוסיף התחייבות כי החברה לא   -סיפא 
 תתפשר בכל תביעה כאמור ללא הסכמת הספק. 

 הבקשה מתקבלת.
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 –נספח ז'  .102

נוסח 
ההסכם, 

13.3 

האמור בס', בשילוב עם ההנחיות המתירות 
לחברה לדרוש מהספק העסקת קבלני משנה 

תקורה  5%-הינה דוגמא מובהקת לעובדה ש
בלן המשנה אינה מספיקה. לדוגמא במקרה בו ק

מבצע עבודת קונסטרוקציה גדולה, שרמת 
הסיכון עמה גבוהה. אשר על כן יש לעדכן את 

 התקורה בהתאם. 

 הבקשה נדחית.
 

 –נספח ז'  .103
נוסח 

ההסכם, 
15 

יש להבהיר כי העברת הזכויות כאמור לידי 
החברה הינה רק בכפוף ולאחר גמר תשלום כל 

 המגיע למתכנן. 

 הבקשה נדחית.

 –נספח ז'  .104
נוסח 

ההסכם, 
16.2 

בהתאם לאמור בסעיף, כל דבר המצוי ברשותו ושייך  מהו הציוד האמור בס'?
 לחברה.

 –נספח ז'  .105
נוסח 

ההסכם, 
17 

 4האמור בס' זה נאמר כבר לפחות  –ראשית 
פעמים. נבקש לאחד בין הס' השונים או להבהיר 

 את ההבחנות ביניהם.
חל על יש להבהיר כי האמור בס' זה אינו  –שנית 

קבלני משנה המבצעים את העבודה עבור המתכנן 
בין בידיעה מראש של החברה ובין בהתאם 

 לדרישתו כאמור בס' השונים לעיל. 

 
 כוונה לקבלני משנה שאושרו על ידי החברה.האין 

 –נספח ז'  .106
נוסח 

ההסכם, 
18.4 

מרבית ממשרדי הממשלה אינם פועלים עוד 
תקשורת זו בפקסימיליה. נודה על החלפת צורת 

 באמצעי מודרני יותר. 

 הבקשה מתקבלת.
בדואר האלקטרוני  במקום המילה "פקסמיליה" ירשם "
 לכתובת המאושרת על ידי החברה."

 –נספח ז'  .107
נוסח 

ההסכם, 
 – 1נספח 

תעריף 
שירותים 
במחירים 

 קבועים

 2וא' 1יש להבהיר מעמד נספח זה מול נספחים א'
 למכרז. 

 לעיל.  8.1ראה גם הערה ביחס לס' 

 לעיל. 69ראה מענה לשאלה 

 –נספח ז'  .108
נוסח 

ההסכם, 
 – 3נספח 

סודיות, 
אבטחת 

מידע 
והיעדר 

ניגוד 
 עניינים

יכול להיות שלקחתם דוגמא מהסכם אחר? 
אנחנו בוודאי לא מעניקים שירות של ייעוץ, ליווי 

 והפעלת מערך אבטחת המידע של החברה. 

פעלת מערך אבטחת , ליווי והייעוץבמקום המילים ' של 
 המידע של החברה' ירשם 'לחברה'

 –נספח ז'  .109
נוסח 

  1ההסכם, 

, אינו רלוונטי 1מרביתו של הנספח, בוודאי בס'
ונראה כאילו נלקח מחוזה של הפעלת חברה 
במכרז אחר. מבקשים הבהרות או לחילופין 

 לתקן. 
 

  הבקשה וההפניה אינן מובנות
 

 –נספח ז'  .110
נוסח 

 2ההסכם, 

מבקש להקפיד על חוק הגנת הפרטיות  הנספח
שעה שבחוזה עצמו אנחנו מתבקשים לגלות פרטי 

העסקה של עובדים. נבקש להסדיר העניין 
 ולשמור על גישה אחידה.

 .מובנותאינן הבקשה וההפניה 
 
 

 –נספח ז'  .111
נוסח 

 5ההסכם, 

בס' זה נזכרים נספח ונוהל שאינם חלק מן 
 המסמך. נא לצרפם או להבהיר. 

 .מובנותאינן שה וההפניה הבק
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 –נספח ז'  .112
נוסח 

ההסכם, 
12 

המילים "על פי" חוזרות על עצמן פעמיים בסעיף. 
 נבקש לתקן.

 .מובנותאינן הבקשה וההפניה 
 
 

 –נספח ז'  .113
נוסח 

ההסכם, 
12 

מהם המקרים בהם יידרש לבצע את מתן 
 השירותים במתקני החברה? נא להבהיר.

השירות במשרדי החברה  יובהר כי במקרים בהם יידרש
 פרטי ימי ושעות הביקור ויסוכמו מראש מול המתכנן.

תכנון לצד בקרת  מדובר במקרים שונים, לדוגמא בביצוע
 .ג'

 –נספח ז'  .114
נוסח 

ההסכם, 
15 

 הבקשה נדחית. ס' זה אינו מובן, אינו מתאים ונבקש למחוק.

מבוקש לקבל את הטפסים הדרושים לצורך  כללי .115
 WORDמכרז בפורמט הגשת ההצעה ב

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי.
 .WORDנספחי הניסיון יועלו לאתר בפורמט 

חברתנו מוחזקת בעקיפין על ידי חברה ציבורית  5.2מכרז  .116
אביב, ולפיכך -נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל

לא ניתן לתת לגביה פירוט של בעלי המניות. 
 מבוקש להבהיר כי כאשר בעל המניות הינו חברה

ציבורית, איך צורך לפרט את שמות בעלי 
 המניות.

 הבקשה מקובלת.

החברות בקבוצה הינן חברה וחברה בת שלה  5.3מכרז  .117
)בבעלות מלאה(, הפועלות במסגרת של איחוד 
עוסקים במע"מ. על מנת שנוכל להגיש הצעה 

מיטבית מטעמנו ולכלול בה את מלוא ניסיוננו 
מבוקש  ויכולותינו בדיסציפלינות השונות,

לאפשר לשתי החברות בקבוצה להגיש הצעה 
משותפת מטעמן, במסגרתה תוכלנה להציג 

פרויקטים שבוצעו הן על ידי חברת האם והן על 
ידי חברת הבת, ולהציע עובדים משתי החברות 

 העונים על דרישות הסף המקצועיות במכרז.

 הבקשה נדחית.

רה הכוונה במילים "או מיטביים" אינה  ברו 7מכרז  .118
ומבוקש למחקן. מבוקש להבהיר שהאופציה 

 תחודש באותם תנאים.

 הבקשה נדחית. 

מבוקש להוסיף לרשימה חברות ממשלתיות  13.2מכרז  .119
 ורשויות ממשלתיות )כגון רשות המים(.

 הבקשה מתקבלת.
לאחר במילה איגודן ירשם ו/או חברה ציבורית בה ניתן 

 השירות בצנרת עירונית.
והמתכננים בדיסציפלינות השונות של  הואיל 13.3מכרז  .120

קווי מים, ביוב ותיעול מתמחים בדרך כלל 
בדיסציפלינה מסוימת, מבוקש לאפשר לעמוד 

בתנאי הסף באמצעות מספר מתכננים העומדים 
באופן מצטבר בדרישות, דהיינו להעסיק לפחות 

שנים בכל  3מתכנן אחד שהינו בעל ניסיון של 
ביוב ותיעול,  אחת מהדיסציפלינות של מים,

כאשר מתכנן אחד יכול לענות על הדרישות ביחס 
 למספר דיסציפלינות.

 הבקשה לא מובנת.
 נוסח הסעיף ישאר ככתבו.

 
 

בשורה השלישית, צ"ל "ההצעה הזולה ביותר  17.3מכרז  .121
 נק'". 20תקבל 

כמו כן, לא ברורה ההפניה ל"נוסחה בטבלה 
 , לא קיים סעיף כזה.22.5.5בטבלה בסעיף 

 לעיל. 17ראה מענה לשאלה 

יש להבנתנו טעות בנוסחת החישוב, וצ"ל  17.5מכרז  .122
חלקי ההצעה הנדונה",  X 20"ההצעה הזולה 

שאם לא כן, כל הצעה שהיא גבוהה מההצעה 
 !20-הזולה תקבל ציון גבוה מ

 .בנוסחת החישובאין טעות 
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  18מכרז  .123
ניסיון 

 מקצועי

ה השמאלית אופן ניקוד הניסיון המקצועי בעמוד
אינו ברור, שכן עולה ממנו שמציע בעל ניסיון 

 13.2מקצועי העונה על דרישת הסף שבסעיף 
לא יקבל כל גופים בלבד(  3)ניסיון בעבודה מול 

. אנא הבהרתכם האם אמנם לכך ניקוד בסעיף זה
 הכוונה.

 הניקוד ניתן עבור כל גוף  מעבר לנדרש בתנאי הסף.

  18מכרז  .124
חוו"ד 

 ממליצים

תיאור מפנה לנספח ה', למרות שלא קיים נספח ה
 כזה.

במקום המילים 'על פי נספח ה' המצורף למסמכי המכרז 
 ירשם 'אליהם תפנה החברה'

  18מכרז  .125
ראיון 
 אישי

 לעיל. 21ראה מענה לשאלה  .25-יש לתקן את הניקוד בעמודה השמאלית ל

מכרז  .126
19.1.3 

 קן.הבקשה מתקבלת הסעיף יתו לעיל 18צ"ל סעיף 

מכרז  .127
26.8.2 

 הבקשה אינה מקובלת. מבוקש למחוק את המילה "והעקיפים".

 1נספח א' .128
 למכרז

מבוקש להבהיר כי אחוז ההנחה יחול אך ורק על 
 1תעריפי שעות העבודה בטבלת המחירים בסעיף 

 +cost, ולא על אחוז התוספת במודל 2לנספח א'
)תשלום לפי  2או על האחוזים בטבלה בסעיף 

מערך ביצוע(. ככל שהדבר אינו כך, אנא אחוז 
 הבהירו על איזה מרכיבים יחול אחוז ההנחה.

בנוסף, ההפניה בעמודה הימנית של הטבלה 
 .2א)תיאור השירות( צ"ל למחירון נספח 

 .הבקשה נדחית
 .COST+כולל את מודל  לאמובהר כי אחוז ההנחה 

 
 

 1נספח ג'  .129
 למכרז

 הבקשה מתקבלת.  .13.2ההפניה בכותרת הנספח צ"ל לסעיף 

 2נספח ג'  .130
 למכרז

 הבקשה מתקבלת.  .13.3ההפניה בכותרת הנספח צ"ל לסעיף 

 3.3הסכם   .131
הגדרת 
cost+ 

מבוקש להבהיר האם תקורת המעסיק מהווה 
, עליה יש להוסיף את הרווח cost -חלק מה

(, או שתקורה זו היא 10%בשיעור הקבוע במכרז )
 הרווח. 

 .ע בתעריף( הינו הרווחהתקורה )האחוז שיקב

הסכם  .132
4.1.12 

מבוקש להבהיר כי עבור עבודות נוספות כאמור 
בסעיף זה תשולם תמורה לספק, דהיינו ככל 

שהתשלום עבור השירותים יתבצע על פי מודל 
של אחוז מערך ביצוע, ישולם תשלום נוסף על פי 

 שעות עבודה.

 /שעות עבודהכל שירות שידרש יתומחר ע"י המתכנן לפי 
 .בהתאם לדרישת החברה אחוזים

הסכם  .133
5.2/5.3 

מבוקש להבהיר שהוראת המנהל המקצועי על 
החלפת עובד, כאמור בסעיף, תפרט את 

 הנימוקים להחלפה.

 הבקשה מקובלת.

מבוקש למחוק את הסיפא החל במילים "מובהר  5.8הסכם  .134
בזאת". ככל שהתברר כי העבודות הצריכו שעות 

באמצעות מתכנן אחר  עבודה רבות יותר ו/או
ואין מחלוקת ששעות אלה בוצעו בפועל, אין 

הצדקה לכך שלא תשולם לספק תמורה עבור 
 השעות הנוספות אותן ביצע.

 הבקשה נדחית. 

הסכם  .135
5.13 

 ההפניה ל"נספח ה' לעיל" אינה ברורה.
כמו כן, מבוקש למחוק את המילה "הבלעדי" 

 .ולהוסיף במקומה "לאחר התייעצות עם הספק"

 לעיל. 55ראה מענה לשאלה 

יום ממועד ההפרה"  14במקום המילים "תוך  6.5הסכם  .136
יום ממועד משלוח  30מבוקש לכתוב "תוך 

 התראה בכתב לספק ודרישה לתיקון ההפרה".

 הבקשה מתקבלת

מבוקש למחוק את המילים "או מיטביים" )ראו  7.2הסכם  .137
 למכרז(. 7הערתנו לעיל לסעיף 

 הבקשה נדחית.

מבוקש להאריך את תקופת ההודעה על ביטול  7.3הסכם  .138
ההסכם על ידי החברה מטעמי נוחות )שלא עקב 

 יום. 60הפרה מצד הספק( ולהעמידה על 

 הבקשה נדחית.
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מבוקש להתנות את הסעיף בכך שהמזמין הזמין  7.4הסכם  .139
מהספק שירותים בסכום מינימלי )שייקבע 

 בהסכם( בשנה החולפת.

 הבקשה נדחית.

 8.6הסכם  .140
 8.13 -ו

לא ברור מסעיפים אלה האם התשלום לפי אחוז 
מערך ביצוע הינו אחת מהחלופות לתמחור 

( או שהוא מהווה 8.6השירותים )כעולה מסעיף 
"רף עליון" לכמות השעות אותן ניתן להציע 

(. נודה על 8.13ולחייב בגינן )כעולה מסעיף 
הבהרתכם לגבי היחס בין תשלום לפי שעות 

 ה לבין תשלום לפי אחוז מערך ביצוע.עבוד

אחת מהחלופות  גםהתשלום לפי אחוז ביצוע הינו 
, דהיינו החברה תבקש הצעת מחיר בשעות או לתמחור

 לפי אחוז מבציוע מהספק.
 .אותן ניתן להציע מהווה רף עליון לכמות השעות וגם

המילים "יישום התעריפים" אינן ברורות.  8.8הסכם  .141
 יף זה.מבוקש להבהיר סע

  החברה רשאית לבחור את המודל לתשלום.

הסכם  .142
8.14 

מבוקש למחוק את המילה "מראש" בשורה 
השלישית והרביעית )ראו הערתנו לעיל לסעיף 

5.8.) 

 הבקשה נדחית.

הסכם  .143
8.16.1 

מבוקש להבהיר כי שיעור ההנחה על מחירון 
"דקל" יהא זהה לשיעור ההנחה שניתן על ידי 

 רז.המציע במסגרת המכ

 הבקשה נדחית.

הסכם  .144
8.18 

ווסף לתעריף תמבוקש להבהיר כי במקרה כזה, י
העובד תשלום נפרד עבור שעות עבודה של ראש 

צוות או מנהל אחר האחראי על העובד אצל 
 הספק.

 הבקשה נדחית.
לכל עבודה שתידרש על ידי מי אביבים יצוות עובד בעל 

 כישורים מתאימים לביצוע העבודה. 
דה תלויה במתן שירות ישיר של העובד ככל שהעבו

כדוגמת בקרת תכנון שתיעשה על ידי העובד אין צורך 
 לתשלום נפרד לראש צוות . 

הסכם  .145
8.20 

מבוקש להוסיף אחרי המילה "שייקבע" את 
 המילה "בהסכמה".

 הבקשה נדחית.

הסכם  .146
8.34 

מבוקש למחוק את המילה "עד" ואת  .1
המילים "ו/או בהתאם למה שייקבע 

 "י החברה". 12ע

על העסקת יועצים נמצא  5%מרווח של  .2
בתחום התחתון של המקובלות בתחום 

 זה, ואין מקום להפחיתו עוד.

 הבקשה מתקבלת .1

 הבקשה נדחית. .2

 

שנים באותם  7התקשרות לתקופה של עד  9הסכם  .147
מחירים, ללא מנגנון הצמדה, אינה סבירה, 

 24ומבוקש להוסיף הצמדה שתחול לאחר 
 אשונים.החודשים הר

 לעיל. 1.3רא ההבהה בסעיף 

הסכם  .148
10.1 

אי עמידה 
 בלו"ז

מבוקש להבהיר כי הפיצוי המוסכם לא יחול 
כאשר מדובר באיחור בנסיבות שאינן בשליטתו 

 של הספק

 .הבקשה מתקבלת

הסכם  .149
10.1 

אי ביצוע 
 הנחיות

מבוקש להבהיר כי הפיצוי המוסכם לא יחול 
בות מוצדקות, כאשר אי ביצוע ההנחיות הינו מסי

כגון הנחיות שהינן בניגוד לדין או לשיקול דעתו 
 המקצועי של הספק

 באישור החברה בלבד.

הסכם  .150
10.1 

החלפת 
 עובד

מבוקש להוסיף לאחר המילה "הודעה" את 
 המילה "מנומקת".

 הבקשה מקובלת.

הסכם  .151
10.4 

מבוקש שהפיצוי המוסכם יהווה סעד יחידי 
פורטות בטבלה. העומד לחברה בגין ההפרות המ

לחילופין, מבוקש למחוק את המילים "או בנוסף 
אליהם", שכן על פי הדין פיצויים עבור נזקים 
ממשיים באים במקום הפיצויים המוסכמים 

 )ולא בנוסף להם(.

 .הבקשה לא מקובלת
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 12הסכם  .152
 כללי

מבוקש להבהיר כי בכל מקרה הספק לא  .1
 יהיה אחראי לנזק עקיף או תוצאתי.

מבוקש להגביל בסכום את כמו כן,  .2
אחריות הספק לנזקים )לכל היותר 

לסכום הכולל של התשלומים שנתקבלו 
 אצל הספק עד למועד הנזק(.

 
 . הבקשה נדחית.1
 הבקשה נדחית..2

הסכם  .153
12.3 

מבוקש למחוק את המילים "לפצות ו/או", שכן 
מדובר בסעיף שעניינו שיפוי החברה בגין תביעות 

גדה בנושאים שהספק של צדדים שלישיים כנ
 אחראי להם.

כמו כן, מבוקש לסייג את חובת השיפוי בכך 
דין שביצועו לא עוכב -שיינתן כנגד החברה פסק

וכן בכך שהחברה לא תתפשר בתביעה ללא 
 הסכמת הספק.

 הבקשה נדחית.

הסכם  .154
13.2.1 

מבוקש למחוק את הסעיף, ניתן להסתפק 
ד. בהמצאת האישור בדבר עריכת הביטוחים. בלב

בהתאם לכך, מבוקש למחוק את ההפניות 
, 13.22, 13.2.3, 13.2.2למסמכי הביטוח בסעיפים 

, ולהותיר אך ורק את 13.31 -ו 13.24, 13.23
 אישור ביטוחי הספק.

 הבקשה נדחית.

הסכם  .155
13.3 

מבוקש להוסיף בסופו "בכפוף לאמור בסעיפי 
 האחריות לעיל".

 .הבקשה מתקבלת

הסכם  .156
13.4 

וק את המילים "כל עוד... נספחיו" מבוקש למח
חודשים מתום  36ולכתוב במקומן "למשך 

 תקופת מתן השירותים על ידי הספק".

 הבקשה נדחית

הסכם  .157
13.9 

 הבקשה נדחית. .1 מבוקש למחוק את הסעיף.

במקרה בו המציע מעונין לערוך ביטוח יובהר כי 
משולב לצד ג' ואחריות מקצועית, ייערך בגבול 

 ₪. 3,000,000בסך  אחריות משותף
הסכם  .158

13.10 
מבוקש למחוק את המילים "ועל הספק... 

 בהתאם".
 הבקשה נדחית

הסכם  .159
13.15 

מבוקש למחוק את המילים "כל עוד... נספחיו" 
חודשים מתום  36ולכתוב במקומן "למשך 

 תקופת מתן השירותים על ידי הספק".

 הבקשה נדחית

הסכם  .160
13.19 

 הבקשה נדחית )שבעה( ימים". 7מבוקש למחוק את המילים "

הסכם  .161
13.29 

 הבקשה מתקבלת מבוקש למחוק את המילה "הבלעדית".

הסכם  .162
13.30 

 מבוקש למחוק את המילה "יסודית" .1

להוסיף "על אף האמור לעיל, איחור ו .2
בהמצאת אישור הביטוח שלא יעלה על 

 ימים לא יהווה הפרה של ההסכם".  10

 הבקשה נדחית. .1

 י המתנה, מקובלת.ימ 10 –הבקשה ל  .2

בסופו מבוקש להוסיף "בכפוף לקבלת התמורה  15הסכם  .163
 בגינם".

 הבקשה אינה ברורה.

הסכם  .164
16.1 

מבוקש להגביל את תקופת חובת שמירת  .1
חודשים מתום  36-הסודיות ל

 ההתקשרות בהסכם.
כמו כן, מבוקש לסייג את חובת שמירת  .2

הסודיות בסייגים המקובלים )מידע 
פק במועד הגילוי, מידע שהיה ברשות הס

שהגיע לידי הספק מצד שלישי אשר 
למיטב ידיעתו של הספק אינו חייב חובת 

סודיות כלפי החברה ומידע אשר גילויו 
פי הוראות כל דין או רשות -נדרש על

 מוסמכת(. 

 . הבקשה נדחית.1
 .הבקשה מקובלת.2

מבוקש לאפשר לספק להמחות תקבולים להם  17הסכם  .165
 פי ההסכם לטובת מוסד פיננסי.הוא זכאי על 

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי.
כל מקרה יבחן לגופו על ידי החברה ובכל מקרה יידרש 

 אישור מראש ובכתב של החברה.
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מבוקש להוסיף סעיף המקנה את סמכות השיפוט  18הסכם  .166
 לבתי המשפט בתל אביב.

 הבקשה מתקבלת.
 18.5יתווסף סעיף 

 1נספח  .167
 להסכם

את המילה "מראש" בשורה  מבוקש למחוק
 (.5.8השניה והשלישית )ראו הערתנו לעיל לסעיף 

 הבקשה נדחית.

 2נספח  .168
 להסכם

 בעמודה הימנית של אישור הביטוח:
לאחר המילים "צד שלישי" מבוקש א.  .1

 להוסיף "משולב עם אחריות מקצועית".
 לאחר המילים "אחריות מקצועית" ב. 

 ".מבוקש להוסיף "משולב עם צד שלישי

מבוקש למחוק את המילה  .2
 "רטרואקטיבית".

במקרה בו המציע מעונין לערוך ביטוח משולב לצד ג'  .1
ואחריות מקצועית, ייערך בגבול אחריות משותף בסך 

3,000,000 .₪ 

מחיקת המילה "רטרואקטיבית", אינה מקובלת,  .2
 ניתן לציין תחולה רטרואקטיבית:

 הצגת עותק מהפוליסה. .2.1
 כנות הביטוח.רישום במייל מחברת/ סו .2.2

 3נספח  .169
 4להסכם 

מבוקש כי במקום שהספק יחתים את עובדיו על 
התחייבות לשמירת סודיות, הספק יתחייב כי 

 עובדיו יחובו בחובת סודיות על פי הסכם או דין.

 הבקשה נדחית.

 3נספח  .170
 7להסכם 

מבוקש להוסיף בסופו "שלא למטרת ביצוע 
 השירותים".

 הבקשה מקובלת.

 3נספח  .171
 9סכם לה

מבוקש להוסיף "למעט עותקים הנוצרים 
במסגרת גיבוי מערכות המחשב של הספק או 

 עותקים שהספק מחויב על פי דין לשמרם".

 הבקשה נדחית

 3נספח  .172
  10להסכם 

מבוקש להוסיף סייגים נוספים מקובלים )ראו 
 הערתנו לעיל(.

 הבקשה מקובלת.

 3נספח  .173
  16להסכם 

בת שמירת מבוקש להגביל את תקופת חו
 חודשים מתום ההתקשרות. 36-הסודיות ל

 הבקשה נדחית.

 3נספח  .174
  17להסכם 

מבוקש להכפיף לסעיף הגבלת האחריות )ראו 
 להסכם(. 12הערתנו לעיל לסעיף 

 הבקשה נדחית.

 11.8סעיף  .175
למסמכי 

 המכרז

צוין " מציע לא יכול  11.8במסמכי המכרז בסעיף 
הנקוב להגיש הצעה מעבר למחיר המקסימום 

 בטופס ההצעה המחיר המצ"ב כנספח א' "
לא קיים נספח א' במסמכי המכרז קיימים שני 

 . 2א -ו 1נספחים א
במסמכי המכרז לא ראינו מה האחוז 

 המקסימאלי להנחה בנספחים 
 . 2א -ו  1א

 הסעיף ימחק.
הינו אחוז הנחה  1אחוז ההנחה אותו יש למלא בנספח א'

 .2בנספח א'על המחירים הקבועים בטבלאות ש

נבקש הבהרה האם נדרש להגיש עם מסמכי  18 .176
ההצעה גם מכתבי המלצה בהתאם לאמת המידה 

 למכרז. 18"ממליצים" בסעיף 

החברה תפנה לגופים להם נתן המציע שירות בהתאם 
 לשיקול דעתה.

 אין צורך לצרף המלצות למסמכי ההצעה.
 

בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי ההליך אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע  .3

 וההסכם.

 נשמח להשתתפותכם. .4

 בכבוד רב,                                                                                                                                     
 

 ליאור לנצ'יצקי
 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                                      

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                        
 
 

 מכרזהעתק: תיק 
 


