
 

 

 2020מאי  25

 ' סיון תש"פב

 מכרזמשתתפי האל: 

 

 שלום רב, 

 

 להתקשרות בהסכם מסגרת לרכישה ואספקה של ציוד אודיו ווידאו מקצועי 8/2020מכרז הנדון: 

 2לקט מספר  –תשובות לשאלות הבהרה 
 

מכרז למתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע "(, התאגיד" -תאגיד השידור הישראלי )להלן גם 

 שבנדון:

המסמך אליו  מס"ד
 מתייחסת השאלה

 תשובה שאלה

להסכם  3.3סעיף  1
 ההתקשרות

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "וזאת למעט 
רישיונות שנרכשו מראש על ידו לצורך 
מתן השירותים, וציוד אשר הוזמן מראש 

 רכש"על ידו בהתאם להזמנת 

הבקשה אינה מקובלת. יחד עם 
לפיו  להסכם 4.4זאת נפנה לסעיף 

קיימת הגבלה על אפשרות מתן 
הודעה על ביטול ההסכם מצד 

המפורטות בנסיבות  התאגיד
  . סעיףב

להסכם  4.6.1סעיף  2
 ההתקשרות

נבקש להוסיף "על אף האמור לעיל, 
התאגיד ישא באחריות לכל נזק או חבלה 

 לציוד לאחר מסירתו לידיו"שיארעו 

 חלקית.  קובלתמהבקשה 

יתווסף החלק  4.6.1 בסוף סעיף
    הבא: 

למען הסר ספק מובהר כי נזקים "
אשר לא יהיו מכוסים במסגרת 
 שירותי האחריות שעל הספק לתן

: , ואשר ייגרמו4.6.3לפי סעיף 
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

על ידי  ו/אומכוונים של התאגיד, 
לא יהיו באחריות    - כוח עליון

 ".  הספק

להסכם  8סעיף  3
 ההתקשרות

נבקש להחריג אחריות לתקלות עקב: 
מים, אש, ונדליזם, מעשה בזדון, הפרעה 
באספקת החשמל, מכת ברק או גורם 
אחר שלא בשליטת הספק והוא לא יכול 

למנוע. במקרה כאמור הספק יטפל היה 
בתקלה כנגד תמורה נוספת על בסיס זמן 

 וחומרים.

  לעיל.  2ר' תשובה לשאלה 

להסכם  8סעיף  4
 ההתקשרות

 נבקש להוסיף סעיף כח עליון בנוסח הבא:

אף צד לא יהיה אחראי לעיכובים, תקלות 
ונזקים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון . 

 לת. הבקשה אינה מקוב

תקבע הלכה יחד עם זאת, ככל ש
חלוטה מטעם בית המשפט העליון 



 

 

משמע:   "כח עליון", לצורך הסכם זה,
מחלת הקורונה או מגיפה אחרת, רעידת 
אדמה, שביתה כללית במשק, שביתה 
בנמל תעופה או במכס או בחברת תעופה, 
מלחמה, פעולות איבה, וכל פעולה או 
גורם אחר אשר הוכר על ידי מדינת 
ישראל ככח עליון או אשר לספק לא 
היתה שליטה עליו והוא לא יכול היה 

 למנעו

נגיף הקורונה שלפיה התפרצות 
הרי שהתאגיד  ,מהווה כח עליון

גם האמורה, יהיה כפוף לפסיקה 
 למפרע.   

להסכם  8.2סעיף  5
 ההתקשרות

נבקש למחוק את המילים "או עקיפה", 
 ף תת סעיף בנוסח הבא:יובקשו להוס

ר בכל מקום אחר, אף צד "למרות האמו
לא יישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי 
ולמעט במקרה של נזק בזדון, נזק גוף או 
הפרת חובת סודיות, אחריות הקבלן לא 

 תעלה על גובה התמורה לפי ההסכם".

הבקשה מקובלת בחלקה. ר' 
 לעיל.  2תשובה 

להסכם  13.1סעיף  6
 ההתקשרות

סיום מטעמי נבקש להוסיף "במקרה של 
נוחות, הספק יהיה זכאי לקבל תשלום 
עבור רישיונות שנרכשו מראש על ידו 
לצורך מתן השירותים, וכן עבור ציוד 
אשר הוזמן מראש על ידו בהתאם 

 להזמנת רכש"

הבקשה אינה מקובלת. יחד עם 
 4.4זאת נפנה גם לתחולת סעיף 

 להסכם.   

התחייבות  7
 לשמירת סודיות

סעיף חדש בנוסח הבא: נבקש להוסיף תת 
"ההתחייבויות וההגבלות על פי הסכם זה 

שנים לאחר  5יחולו ויהיו בתוקף למשך 
 תום תקופת ההסכם שבין הצדדים"

"התחייבות  2. בנספח מקובל
לשמירת סודיות" יתווסף סעיף 

 כדלקמן:  13חדש, 

ההתחייבויות וההגבלות על . 13"
פי הסכם זה יחולו ויהיו בתוקף 

שנים לאחר תום תקופת  5למשך 
 "ההסכם שבין הצדדים

    

התחייבות  8
 לשמירת סודיות

 נבקש להוסיף תת סעיף חדש:

"הסכם זה לא יחול על מידע שהספק 
 יוכיח לגביו ש:

הוא מידע שהינו נחלת הכלל או הפך  •
לכזה, שלא בדרך של הפרת הסכם 

 זה; או

המידע היה ידוע לספק קבלתו מהצד  •
 המגלה; או

המידע פותח על ידי הספק באופן  •
עצמאי על ידי מי שלא היתה לו גישה 

 למידע הסודי; או

המידע הועבר או התגלה לספק באופן  •
חוקי על ידי צד שלישי, שלא מתוך 
הפרת הסכם זה או התחייבות אחרת 

 כלפי התאגיד."

 הבקשה מתקבלת בחלקה: 

"התחייבות לשמירת  2בנספח  
סודיות" יתווסף סעיף חדש נוסף, 

 כדלקמן:  14

הסכם זה לא יחול על מידע . 14"
אחד שהספק יוכיח לגביו 

  מהבאים:

מידע הינו נחלת הכלל או . ה14.1
הפך לכזה, שלא בדרך של הפרת 

 ; הסכם



 

 

המידע פותח על ידי הספק . 14.2
באופן עצמאי על ידי מי שלא 

 שה למידע הסודי; היתה לו גי

המידע הועבר או התגלה . 14.3
לספק באופן חוקי על ידי צד 

שלישי, שלא מתוך הפרת 
 "הסכם

 

 

 מובהר כי: 

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

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

הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך  מכרזה השינויים היחידים מן האמור במסמכי .3

 מכרז.רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד במסגרת ה

 ו בכל עמוד.ייד-, כשהוא חתום עליחד עם כל המסמכים המצורפיםצרף להצעתו מסמך זה המציע י .4

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


