
 

                                                                     

 

 2018ספטמבר  23

 "ד תשרי תשע"טי

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 לאספקה התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות 2018/18מכרז הנדון: 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 תאגיד השידור הישראלי )להלן: "התאגיד"(, מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

1 

  

אנו נציגים של 
ולא   BOSCH  חברת

מתמודדים ישירות במכרז זה 
אלה באמצעות אינטגרטורים 

העוסקים בתחום הביטחון 
 בישראל

האם המכרז עוסק רק 
בתחזוקה או גם במכירת 

ואם במכירה של ציוד   הציוד
 האם יש כתב כמויות לתמחור

מכרז אינו עוסק רק יובהר כי ה

בתחזוקה אלא גם במכירה של 

ציוד, והכל כמפורט במסמכי 

המכרז. כמו כן יובהר כי כתב 

הכמויות צורף למסמכי המכרז 

)הצעת מחיר(,  11כטופס מס' 

כאשר על המציעים להגיש 

הצעתם בין היתר, באמצעות 

טופס זה, בכפוף להוראות 

המכרז, ובכלל זה, בהתאם 

 13 -ו 12לקבוע בסעיפים 

 להזמנה לקבלת ההצעות. 

למען הסר ספק יצוין, כי 

המציעים נדרשים לתמחר את 

הצעתם בהתייחס למכירת 

הציוד בכתב הכמויות )הצעת 

 המחיר( ולא להשכרתו

תנאי  2

 הסף

נה חברת מוקד בין יחברתנו ה 6סעיף 
הגדולות והמוכרות בשוק. 

חברתנו מהווה חלק מקבוצת 
 אחזקות אשר לה מטה ניהולי

ותפעולי אחוד. את החברות 
בקבוצה מנהלים אותם מנהלים 

ובעצם כאמור מדובר במטה 
ניהולי ותפעולי אחד. לפיכך 

נבקשכם לאשר כי לטובת הכרת 
הניסיון והאיכות בפרק תנאי 

התשובה שלילית. תנאי הסף 

במציע עצמו, אמורים להתקיים 

 אלא אם נאמר במפורש אחרת. 



 

                                                                     

הסף יוכר הניסיון של חברה בת 
ו/או חברה אחות באחזקה 

 מלאה של המציע.

3 
  

הרשויות מחייבות היום תקן 
עבור מערכת כריזה, האם  1220

 נדרשת מערכת כריזה בהתאם?

הכריזה מושא מכרז זה הינה 
עבור מערכות ביטחון בלבד ועל 

 התקן האמור.  נדרש לאכן, 
 

4 
  

אין התייחסות לגיבוי מצברים 
 למערכת כריזה, האם נדרש?

 

הכריזה מושא מכרז זה הינה 
עבור מערכות ביטחון בלבד ועל 

 התקן האמור. כן, לא נדרש
 

5 
  

האם נדרש ממשק בין מערכת 
 כריזה למערכת גילוי אש?

 

 לא נדרש

6 
  

האם נדרש מודול הודעות חרום 
 ומיקרופון כבאים?

 

 לא נדרש

7 
  

האם ניתן להציע מצלמות 
שבערך תוצרת ארה"ב, יפן או 

 ירופה?דרום א
 

כן, כל עוד עומדות בדרישות 
 .הטכניות

אחריות  8

 לנזיקין

סעיף 

12.1 

 להסכם

נבקש למחוק את המילה: 
"מלאה" בשורה הראשונה 

ולהחליפה במילים: "ע"פ דין". 
כמו כן, נבקש למחוק את 

 3המילים: "או עקיפה" בשורה 
 לסעיף

 הבקשה נדחית.

סעיף   9

12.2 

 להסכם

"או  נבקש למחוק את המילים:
ולהוסיף את  3-4עקיפה" בשורה 

המילים: "ע"פ דין" אחרי 
 המילים "וכי אחריות".

 הבקשה נדחית.

"במקרה שתקום  :נבקש להוסיף   10
, לא ספקחבות כספית מצד ה

יעלה גובה הפיצוי המרבי בו 
על סך התמורה  ספקיחויב ה

במסגרת  ספקהמשולמת ל
הסכם זה למקרה ולתקופה. 

לאחר קבלת  פיצוי כאמור ישולם
החלטה של ערכאה שיפוטית 

 לנזק." ספקלאחריות ה

 הבקשה נדחית.

11 

 

סעיף 

12.3 

 להסכם

נבקש למחוק את המילים: "או 
עקיפה" ולהוסיף את המילים: 
"בכפוף למתן פס"ד שלא עוכב 
ביצועו" לאחר המילים: "מאת 

 התאגיד".

 

 הבקשה נדחית.

 

 

 



 

                                                                     

 

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

 13סעיף  סודיות 12

להסכם, 

 10סעיף 

לנספח 

 :1א'

בסודיות שמירה  יםמחייב
המידע. מדובר כל של מוחלטת 

בנוסח העשוי להרחיב את 
 החובה מעבר לחובה על פי דין

שבהסכם שיחתם  נבקשעל כן 
בין הצדדים יתווסף סעיף 

"על אף האמור  בנוסח להלן:
כי  ,בכל מקום אחר יובהר

מו ו מי מטעאהספק אחריות 
לשמירה על סודיות היא 

 בהתאם לדין."

 הבקשה נדחית.

הסבת  13

 הסכם

 14סעיף 

 להסכם

מסירת זכות למישהו אחר 
הסכמת התאגיד תעשה ב

להבהיר  נבקש. מראש ובכתב
 ספקשחברות קשורות ל

( לא יחשבו G1)חברות בקבוצת 
קבלני משנה לעניין זה וניתן 
יהיה לספק את השירותים, או 

 . באמצעותןחלקם, 

התשובה שלילית. הסבת 
ההסכם לכל גוף אחר שאינו 
המציע תעשה אך ורק לאחר 

אישור מראש ובכתב של 
התאגיד, והכול בכפוף להוראות 

 המכרז.

נספח  14

הביטוח 

 ג

נבקש למחוק מסעיפים אלו את  6,7
"ואת הבאים מטעם המשפט 
 .המזמין"

 הבקשה נדחית.

אישור  15

 ביטוח

-נספח ג

1 

נספח הביטוח אשר מצורף 
מולא ע"י הביטוח שלנו, מוגש 
לכם בשלב זה כטיוטא בלבד, 

 לעיונכם.

 – 1הריני לציין כי נספח ג
התקבל ממכם חתוך בצידו 
הימני. נבקש לקבל מסמך 

 קריא.

יובהר, כי אין להגיש את 
כשהם חתומים אישורי הביטוח 

בשלב ל ידי חברת הביטוח ע
הגשת המכרז אלא רק עם 

 במכרז זכייה קבלת הודעת
 .מהתאגיד

 
מבלי לגרוע בהוראות 

על המפורטות במסמכי המכרז, 
המציעים לצרף להצעתם את 

אישורי הביטוח כשהם חתומים 
על ידם בלבד )כפי שנדרשים 

 לחתום על יתר מסמכי המכרז(.
 

 כל שינויכן יובהר, אין לבצע 
באישורי הביטוח שפורסמו 

במסמכי המכרז, וזאת מבלי 
ר בהקשר זה לגבי לגרוע מהאמו

כל יתר מסמכי המכרז, כאשר 
מציע שעל אף האמור, יבצע 
שינויים בטפסים אלו, יהיה 

רשאי התאגיד לפסול את 
 הצעתו. 

 
 נדחית.הבקשה 



 

                                                                     

 

 

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

נבקש לקבל את האקסל של    16
הצעת המחיר "פתוח" וללא 

 הגנה לצורך עבודה פנימית. את
ההגשה נעשה על הקובץ המוגן 

 מן הסתם. 

אין הגיון בלהקליד את כל 
 האקסל מחדש מילה במילה. 

 
 הבקשה נדחית.

האם ניתן להציע תצורה  3.1.44.4  17
המבוססת על שרת ניהול 

שרתי הקלטה )אחד  4 -מרכזי ו
בכל אתר( בנפח מספיק לפי 

 הפרמטרים שהוגדרו להקלטה?

ה ודכל אתר נדרש לעב –שלילי 
נפרדת ללא תלות באתרים 

אחרים, והכול כמפורט במסמכי 
 המכרז.

 NVRהאם ניתן להציע מערכת  3.2  18
ייעודי,  applianceעל בסיס 

 Bosch DIVARדוגמת 
network 3000 שתנוהל באופן ,

 אחיד על ידי תוכנת הניהול?

יש לספק מערכת על פי דרישות 
 המפרט בלבד.

צלמה עם האם ניתן להציע מ 4.2.10  19
WDR 76dB? 

יש לספק פריט על פי דרישות 
 המפרט בלבד

האם נדרש פנס בעל אורך גל  5.1.5  20
 ? 940nmאו  nm 850של 

 אורך גל ניתן לספק פריט בעל 
 nm 850מינימאלי של 

 -חלק א 21

הזמנה 

להציע 

 הצעות

סעיף 

3.3 

נבקש כי תקופת הבדק תקוצר 
חודשים, שהיא תקופת  12 -ל

ובלת לעבודות הבדק  המק
 מסוג זה.

 הבקשה נדחית.

 -חלק א 22

הזמנה 

להציע 

 הצעות

סעיף 

3.5 

נבקש כי תימחק המילה 
"בלעדי" בשורה הראשונה 

לסעיף. כמו כן, בסוף הסעיף 
יש להוסיף את המשפט 

"בהתאם לתשלום שייקבע 
במו"מ בין הצדדים". הסעיף 
בנוסחו כיום מאפשר לתאגיד 

להאריך את תקופת הבדק 
 יים נוספות ללא תמורה.לשנת

 הבקשה נדחית

על המציעים להביא בחשבון את 
כל העלויות שעליהם לשאת 

בהם במסגרת המכרז, ולתמחר 
אותם בהתאם. בין היתר, יש 

להביא בחשבון גם את הבדק, 
תחזוקה ה ישירותהאחריות ו

השונים, כמפורט במסמכי 
 המכרז. 

 

 

 



 

                                                                     

 

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 ובהתש

 -חלק א 23

הזמנה 

להציע 

 הצעות

סעיף 

3.6 

בשורה השנייה, נבקש למחוק 
את יתרת הסעיף לאחר 

המילה "דעתו", ולכתוב חלף 
בכפוף לכך מה שנמחק כי "

שככל והמציע הזוכה החל 
באספקת השירותים, תשולם 

למציע הזוכה התמורה עבור 
השירותים שסופקו על ידו 

וכן עבור חומרים וציוד 
עד למועד הפסקת שהוזמנו 

ההתקשרות ולא ניתן 
 "להחזירם לספק

הבקשה נדחית. לעניין זה 
 4.8המציעים מופנים לסעיף 

 להסכם העוסק בנושא זה.

 

סעיף  חלק א 24

5.5 

נבקש כי תימחק המילה 
" המופיעה בשורה הבלעדי"

 הראשונה לסעיף.

 הבקשה נדחית.

סעיף  חלק א 25

5.8 

נבקש כי יימחקו המילים 
 " המופיעות בסעיף.הבלעדי"

 הבקשה נדחית

סעיפים  חלק א 26

8.5-8.6 ,

9.1 ,

10.1.5 ,

10.2 ,

14.1 ,

14.3 ,

17.2 

נבקש כי יימחקו המילים 
" המופיעות הבלעדי"

 בסעיפים אלו.

 הבקשה נדחית

סעיף  חלק א 27

16.1 

נבקש למחוק את המילים  
ו/או במצב של חשש לניגוד "

 ". עניינים

 הבקשה נדחית.

סעיף  אחלק  28

16.2 

בסוף השורה הראשונה, 
המעורר במקום המילים "

 "של" יירשם "חשש

 הבקשה נדחית.

טופס  29

 -2מספר 

זהות 

מורשי 

החתימה 

 של המציע

בסעיף מצויין כי יש לציין את  4סעיף 
שמות המוסמכים לחתום "

ולהתחייב בשם המציע / 
מספרי תעודת הזהות שלהם, 

 דוגמת חתימה

נוספות  של כל אחד ודרישות
כמו תוספת חותמת, אם 

", אך אין במסמך  קיימות
מקום מספיק בכדי לציין 

בטופס זה, ניתן  4ביחס לסעיף 
יהיה להפנות למסמך נפרד ובו 

הפירוט הנדרש בסעיף. במקרה 
ציין במפורש כאמור, יש ל

את דבר ההפניה  4בסעיף 
 ולציין לאיזה טופס מפנים.  



 

                                                                     

מיהם מורשי החתימה של 
החברה, ואין מקום מספיק 

שמאפשר להוסיף את דוגמת 
 החתימה של מורשי החתימה.

טופס  30

 -7מספר 

דוח מיוחד 

של רואה 

החשבון 

המבקר 

בדבר 

הצהרת 

מנהל 

המציע 

לעניין 

נתונים 

 חשבונאיים

פסקה 

 שנייה

בסוף השורה הראשונה 
 לפסקה השנייה מצויין כי 

 נדרש מאתנו חתכנו את"

 . נודה על הבהרת..."הביקורת
 משפט זה

המילה "חתכנו" תוחלף במילה 
 "לתכנן".

 

 ראה נוסח  עדכני.

טופס  31

 -7מספר 

התחייבות 

המציע 

בדבר 

אישור 

והבנת 

תנאי 

 המכרז

בשורה השלישית לסעיף,  6סעיף 
נבקש כי תימחק המילה 

 "הבלעדי" ובמקומה יירשם 

 60לתקופה שלא תעלה על "
". מתבקש כי ימים נוספים

תוגבל  הארכת תוקף ההצעה
 בזמן.

 הבקשה נדחית.

טופס  32

 -9מספר 

ערבות 

 ההצעה

 נבקש כי יימחק המשפט  5סעיף 

ערבות זו ו/או כל חלק ממנה "
ניתנת להעברה ו/או הסבה 
לכל גורם אחר שתורה עליו 

 :מדינת ישראל )להלן

הנמחה,(" ללא הסכמת "
. הערבות ניתנת "המבקש

לטובת התאגיד לצורך 
הבטחת ביצוע העבודות 

המכרז בלבד, ואין הצדקה 
להמחות אותה לגורמים 

 אחרים.

 הבקשה נדחית.

 

 

 



 

                                                                     

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

 -מסמך ב 33

 הסכם

בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את  2.2סעיף 
המפורטות בהסכם המילים "

 ".זה

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 34

 הסכם

נבקש כי בסוף הסעיף יירשם  3.4סעיף 
מעט במקרה שבו מדובר ל"

בהזמנות אשר הספק נדרש 
לבצען, והוזמנו ציוד וחומרים 

לצורך ביצועה של העבודה 
 "שנדרשה באותה הזמנה

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 35

 הסכם

בשורה שהנייה, נבקש כי  3.5סעיף 
וללא כל יימחקו המילים "

" ובמקומן התראה מראש
 ". באתריירשם "

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 36

 הסכם

נבקש כי בשורה השנייה, לאחר  3.6סעיף 
" יצויין העבודההמילה "

". שבוצעה על ידי הספק"
בהמשך אותה שורה, נבקש כי 

" יימחקו מהם יוצרוהמילים "
אשר סופקו ובמקומם יירשם "

". בשורה על ידי הספק
" יש יפצההשלישית, במקום "

". בנוסף, יש ישפהלרשום "
והפסד למחוק את המילה "

", ולציין רמו, או יגרמו לושנג
שנגרם לו בפועל, במקומם "

בהתאם לתקופות הבדק 
 ".המפורטות להלן

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 37

 הסכם

בשורה הראשונה, נבקש למחוק  3.7סעיף 
את המילים "ו/או להקטין". 

בשורה השנייה, נבקש למחוק 
 את המילה "הבלעדי".

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 38

 הסכם

והספק נמחק את המילים " 3.9סעיף 
 מוותר בזאת על כל

טענה ו/או דרישה בנוגע 
להיקף העבודות ו/או היקף 

הכמויות שיעשה בהן במסגרת 
 .".הסכם זה

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 39

 הסכם

נבקש כי תקופת הבדק תעמוד  4.3סעיף 
חודשים כמקובל  12על 

 בעבודות מסוג זה

 הבקשה נדחית.
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 -מסמך ב 40

 הסכם

נבקש כי בסוף הסעיף ייתווסף  4.5סעיף 
בהתאם לתמורה המשפט "

 ".שתסוכם במו"מ בין הצדדים

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 41

 הסכם

בשורה השנייה, נבקש שיימחק  4.6סעיף 
הבלעדי, וזאת  ...המשפט "

מבלי שיצטרך לנמק או לבסס 
בזאת, כי החלטתו זו. מובהר 

הזוכה מוותר בזאת על כל 
 "טענה בקשר לכך

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 42

 הסכם

" 7בשןרה הראשונה, במקום " 4.7סעיף 
 ".21נבקש לרשום "

ביצוע בשורה השנייה, במקום "
" נבקש לרשום פשע על ידיו

 ".הרשעה בפשע"

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 43

 הסכם

בשורה השלישית, לאחר  4.8סעיף 
" נבקש ההסכםהמילה "
וכן עבור חומרים  להוסיף "

וציוד שהוזמנו לצורך אספקת 
השירותים עד למועד ביטול 

". באותה שורה, לאחר ההסכם
 ף" נבקש להוסימהילה "קיזוז

 ".קצובים "סכומים

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 44

 הסכם

בסוף השורה הראשונה, נבקש  6.3סעיף 
לרבות משפט ")למחוק את ה

תקופת הארכותיה, ככל שיהיו, 
ימים לאחר תום  90 -ועד ל

 ".תקופת הביצוע כאמור

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 45

 הסכם

בשורה השלישית, נבקש למחוק  6.4סעיף 
 90 -את המילים "מעבר ל

 ימים"

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 46

 הסכם

בשורה הראשונה, נבקש למחוק  10.4סעיף 
" ולציין 20את הספרות "

 ".10במקומן "

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 47

 הסכם

 בין אםבסוף הסעיף, במקום " 11.1סעיף 

מדובר בסכום קצוב או בסכום 
" נבקש לציין שאינו קצוב

 ".קצוב"

 הבקשה נדחית.
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 -מסמך ב 48

 הסכם

 בשורה השלישית, נבקש למחוק 12.2סעיף 
 ".או עקיפהאת המילים "

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 49

 הסכם

בשורה השלישית, נבקש למחוק  12.2סעיף 
". או עקיפהאת המילים "

בנוסף, יש לציין בסוף הסעיף 
למעט נזק הנובע מרשלנות  כי "

התאגיד ו/או נזק שנגרם 
 ".בזדון

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 50

 הסכם

למחוק  בשורה הראשונה, נבקש 12.3סעיף  
מכל סיבה את המילים "

". בשורה השנייה, נבקש שהיא
למחוק את המילים "או 

עקיפה". בשורה השלישית, 
נבקש למחוק את המילים 

"מייד עם קבלת הודעה על כך 
מאת התאגיד" ולציין במקום 

"מייד עם קבלת פסק דין או 
החלטה שיפוטית חלוטה 

 הקובעת את אחריות הספק".

 הבקשה נדחית.

 -מך במס 51

 הסכם

יש לציין, בסוף הסעיף כי          14.1סעיף 
ובלבד שלא יהיה בהסבה "

כאמור לגרוע בזכויות הספק על 
 ".פי הסכם זה

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב 52

 הסכם

בשורה הראשונה, נבקש   15.1סעיף 
ו/או אשר למחוק את המילים "

היו צריכים להיות מסופקים 
 ".על ידו

 הבקשה נדחית.

האמור יחול בכפוף לחובת  2.9 כםהס 53
 סודיות של התאגיד.

 הבקשה נדחית.

 3.7-3.9ראה הערות לסעיפים  3.4 הסכם 54
 להלן.

 השאלה לא ברורה

כמקובל  20% -נבקש לשנות ל 3.7 הסכם 55
 בתחום שלנו.

 הבקשה נדחית

מתבקש להבהיר כי האמור  3.8 הסכם 56
בסעיף יחול רק ביחס לפריטים 

שאינם או שירותים 
מתממשקים למערכת ולא 
יכולים להשפיע על דרישות 
המערכת )זמינות, שרידות 
וכיו"ב(, שאז הספק לא יהיה 

 אחראי לממשקים. 

 הבקשה נדחית



 

                                                                     

בנוסף יובהר, כי הספק לא 
יהיה אחראי לטיב הפריטים 

והשירותים שלא סופקו על ידו 
ולהתאמתם למפרטים וכן לא 

יהיה אחראי לעיכובים שנגרמו 
ם ושירותים בשל אספקת פריטי

 על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.

 הבקשה נדחית לעיל. 3.7ראה הערה לסעיף  3.9 הסכם 57

שינוי במשך הביצוע כרוך  4.4 הסכם 58
בעלויות לספק ולכן יש למחוק 
את הסעיף או לכל הפחות 
להוסיף כי הספק יהיה זכאי 
לפיצוי בגין עלויות ישירות 

שינוי שנגרמו לו כתוצאה מ
 כאמור. 

 הבקשה נדחית.

לא ניתן לשקלל במסגרת ההצעה  4.5 הסכם 59
את העלויות הכרוכות בהארכת 
משך תקופת הבדק. נבקש לתקן 

 לעיל. 4.4בהתאם להערה לסעיף 

 הבקשה נדחית

 7ימים במקום  14נבקש לתקן ל  4.7 הסכם 60
 ימים.

 הבקשה מתקבלת.

" יבוא 14במקום המספר "
 "7המספר "

נבקש להוסיף, כי במקרה  4.8 הסכם  61
כאמור יהיה הספק זכאי בנוסף 
לתמורה המגיעה לו בגין 
העבודות שבוצעו עד למועד 
ביטול ההסכם גם להחזר עלויות 
והוצאות ישירות שנגרמו לספק 
בשל הפסקת העבודות, לרבות 
בגין הזמנת חומרים 
והתחייבויות כלפי צדדים 
שלישיים שאינן ניתנות לביטול, 

 בכפוף לחובת הקטנת הנזק.ו

 הבקשה נדחית.

האם ההתייחסות ל"כרטיסים  4.9 הסכם 62
 או תווים" הינה טעות סופר?

המילים "כרטיסים או תווים" 
 יוחלפו במילה "שירותים".

נבקש למחוק את הדרישה לכינון  6.5 הסכם 63
הערבות )השלמת סכום הערבות 
שחולט(, שאם לא כך, ניתנת 

טוחה בלתי למעשה למזמין ב
מוגבלת במסגרתה הספק והבנק 

תשלום של מחויבים להבטיח 
בגין נזקים  סכום אינסופי

שנגרמו לכאורה בביצוע 
 העבודות. 

 הבקשה נדחית.
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נבקש להבהיר כי חילוט הערבות  6.10 הסכם 64
יהיה רק בהתקיים הפרה של 

ך זמן סביר הספק שלא תוקנה תו
ובכפוף לכך שניתנה לספק התראה 

 מראש ובכתב.

 הבקשה נדחית.

כשהן למחוק את המילים "נבקש  10.4 הסכם 65
תקינות ומוכנות לשימוש מיידי 

" ולרשום לשביעות רצון התאגיד
בהתאם להוראות במקומן "
 ".המפרטים

 הבקשה נדחית.

כי המחירים יהיו צמודים נבקש  10.8 הסכם 66
 ומות הבנייה.למדד תש

 הבקשה נדחית.

נבקש למחוק את הסעיף היות  11 הסכם  67
וזכות הקיזוז הינה סעד קיצוני 
שאינו מתאים עבור כל הפרה. 
לחילופין מתבקש כי כל קיזוז 
כאמור יהיה רק ביחס לסכום 

קצוב ומוכח על פי הסכם זה 
ויבוצע רק כנגד סכומים המגיעים 
לספק מהמזמין על פי הסכם זה, 

י יבוצע רק לאחר מתן התראה וכ
 יום לפחות. 14בכתב לספק של 

 

לאחר המילה "מלאה" נבקש  12.1 הסכם 68
" לאחר המילה על פי דיןלהוסיף "

". נבקש ישירנזק נבקש להוסיף "
כתוצאה למחוק את המילים "

ישירה או עקיפה מהפעלתו של 
" ולרשום במקומן הסכם זה

כתוצאה מהפרת התחייבויותיו "
 ".הסכם זהעל פי 

בנוסף נבקש להוסיף את המילים 
על אף האמור לעיל ולהלן "

בהסכם זה מובהר כי אחריות 
הספק תהיה אך ורק ביחס 

לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה 
ממעשה או מחדל של הספק, וכי 

הספק לא יישא באחריות לנזקים 
עקיפים, תוצאתיים ואגביים 
)לרבות אובדן הכנסה ומניעת 

לתאגיד ו/או לצד  רווח( שייגרמו
  ".שלישי כלשהו

 הבקשה נדחית.
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נבקש למחוק את הסעיף. לחילופין  12.2 הסכם 69
מתבקש להוסיף בסוף הסעיף את 

אלא אם הנזק נגרם המילים: "
כתוצאה ממעשה או מחדל של 

  ".התאגיד ו/או מי מטעמו

י אחריות בנוסף נבקש להבהיר, כ
הספק לא תחול במידה והנזק 

נגרם כתוצאה מעשה או מחדל של 
התאגיד ו/או מי מטעמו ו/או צד 

שלישי כלשהו, וכן לא תחול 
במקרה בו הנזק נגרם עקב אירוע 
"כוח עליון" שאינו בשליטתו של 

 הספק.

 הבקשה נדחית.

נבקש לתקן את הסעיף ולהבהיר  12.3 הסכם 70
פק על פי כי כל חובת שיפוי של הס

הסכם זה, תהיה בכפוף לקבלת 
פסק דין חלוט שביצועו לא עוכב 

ושניתנה לספק הזדמנות להתגונן 
בפניו, ומותנית בכך כי התאגיד 

יודיע לספק מיד עם קבלת כל 
טענה ו/או תביעה העשויה לחייב 
את הספק בשיפוי כאמור, ישתף 

פעולה עם הספק ויעניק לספק את 
או האפשרות לניהול ההגנה ו/

המו"מ להסדר פשרה תוך סיוע 
התאגיד ככל שיידרש ולא יתפשר 
ללא אישור הספק מראש ובכתב. 
שיפוי בגין הוצאות משפט שכ"ט 
עו"ד יחול בגין הוצאות סבירות 

 בלבד.

 הבקשה נדחית.

נבקש להוסיף כי בכל מקרה, גבול  12 הסכם 71
אחריות הספק לשיפוי ו/או פיצוי 

בהם  ו/או הוצאות ו/או דמי נזק
ישא הספק על פי הסכם זה או על 

פי דין לא יעלה על הנמוך מבין 
מסכום התמורה החוזית  100%

המשתלמת לו על פי הסכם זה או 
גובה סכום גבול האחריות הנקוב 
באישור עריכת הביטוח המצורף 

להסכם, והמזמין פוטר את הספק 
ומוותר בזאת על כל תשלום 

העולה על סכום הפיצוי המרבי 
ן לעיל. מובהר בזה, כי המצוי

הגבלת האחריות דלעיל תחול לגבי 

 קשה נדחית.הב



 

                                                                     

כל תביעה מכל סוג שהוא, אך לא 
תחול על נזק שייגרם כתוצאה 

ממעשה או מחדל של הספק או מי 
מטעמו שבוצע במזיד או ברשלנות 

רבתית וכן מעשה ו/או מחדל של 
הספק או מי מטעמו שבמסגרתם 

הופרו זכויות קניין רוחני של 
 התאגיד.

נבקש להכפיף סעיף זה ואת נספחי  13.1 הסכם 72
הסודיות לחריגים המקובלים 

אשר עליהם לא תחול חובת 
הסודיות: )א( מידע אשר, היה 
נחלת הכלל טרם הגעתו לספק 

ו/או למי מטעמו ו/או היה לנחלת 
הכלל לאחר הגעתו לספק ו/או למי 
מטעמו, שלא בשל מעשה או מחדל 

ל ממועד שבו הפך של הספק, והכו
המידע לנחלת הכלל; ו/או )ב( 

מידע אשר הספק יידרש על ידי גוף 
רשמי של המדינה או על ידי בית 

משפט למוסרו; ו/או )ג( מידע 
שנמסר לספק ו/או למי מטעמו על 
ידי צד שלישי שלא תוך הפרה של 

חובת סודיות שבין אותו צד 
שלישי לבין הספק ו/או מי מטעמו 

הפרה של חובת ו/או שלא תוך 
סודיות בין אותו צד שלישי לבין 
הגורם שממנו קיבל את המידע 
הסודי )ד( מידע שפותח על ידי 

 הספק באופן עצמאי.

 הבקשה נדחית.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  14.1 הסכם 73
ובלבד שזכויות של המילים "

 ".הספק לא תיפגענה

בנוסף נבקש להבהיר כי על אף 
יהיה רשאי האמור בסעיף, הספק 

להסב או להמחות את חובותיו 
וזכויותיו על פי הסכם זה לחברות 
קשורות מקבוצת הספק, אף ללא 

 קבלת אישור התאגיד.

 הבקשה נדחית.

לאחר המילה "אחראי" נבקש  15.1 הסכם 74
"; לאחר המילה על פי דיןלהוסיף "

 ".ישירנזק נבקש להוסיף "

נבקש להכפיף את הסעיף 
לאחר שיתוקן  12להוראות סעיף 

 בהתאם למסמך זה.

 הבקשה נדחית.
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להחריג, כמקובל, את נבקש  15 הסכם 75
אחריות הספק ולהוסיף סעיף 

האחריות בתקופת כדלקמן: "
הבדק לא תחול בכל אחד 

( תיקון, iמהמקרים הבאים: )
החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע 

שלא באמצעות  תחזוקה מונעת
( מעשה חבלה או iiהספק; )

פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות 
( ביצוע שימוש iiiאו ברכיביהם; )

רשלני בעבודות ו/או למטרות 
שונות מאלו המפורטות בהוראות 

השימוש והתחזוקה ו/או באופן 
שאינו עולה בקנה אחד עם 

הוראות הספק, לרבות מחדל 
י ( בלאivבביצוע תחזוקה מונעת; )

טבעי כתוצאה משימוש רגיל 
( iivבעבודות ו/או ברכיביהם; )

התאגיד לא אפשר לספק לבצע 
את התחייבויותיו לבדק באופן 

 ".הנקוב בהסכם

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. מתבקש להפוך את הסעיף להדדי. 19.1 הסכם 76

 -הסכם  77

 נספח ג'

.נבקש למחוק את המילים " עפ"י 1 
מקום בו הם  הסכם זה ו/או" בכל

 נרשמו בנספח ג' על כל סעיפיו.

.נבקש כי האחריות תהיה "עפ"י 2
דין" ולא על פי כל דין בכל מקום 

בו נרשם ביטוי זה בנספח ג' על כל 
 סעיפיו.

 הבקשה נדחית.

 -הסכם  78

 נספח ג'

נבקש כי תתווסף  –שורה שניה  4סעיף 
המילה "לפעול" לפני המילה 

 "לבצע".

 הבקשה נדחית.

מפרט  79

 –טכני 

 חלק א'

 מפגיעות הנגרמים כתוצאה נזקים 11.6.3
אדמה הינם בגדר  ורעידות ברקים

"פורס מזור", אי לכך אנו 
מבקשים להוסיף בסייפה של 

הסעיף "התיקון יבוצע בתשלום 
נוסף של זמן וחומרים" או 

לחילופין, למחוק את הסעיף 
ובמקום זאת להוסיף אזכור 
ה לפגיעת ברקים ורעידת אדמ

   11.6.2.3בסעיף 

 הבקשה נדחית.



 

                                                                     

 

 

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

אשמח לדעת אם אוכל להגיש    80
שאינם  AMSUNGS  מצלמות של 

 ?מיוצרות בסין

 לעיל 7ה תשובתנו לשאלה רא

 

 

 מובהר כי: 

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

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 מהמכרז.

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

ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד 

 במסגרת המכרז.

ידו -המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .4

 בכל עמוד.

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


