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 2017, אוגוסט 22

 

                                       לכבוד

 משתתפי המכרז 

 

 א.ג,נ.,

 

 2הודעה מס'  הנדון: 

 

 42/17מכרז  פומבי מס' 

 סריקת מסמכי תיקיי רישוי ובניה, הטמעתם וטיוב נתונים
 

 

 

להוראות מסמכי מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס  .1

 המכרז.

 

המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זה לגרוע מהוראות  .2

 מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  

 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר  .3

 מודיה חתומים על ידם.מסמכי המכרז, כשע

 

 .16:00עד השעה   27/8/2017 המועד האחרון להגשת הצעות נדחה . הגשת הצעות עד ליום .4

 
 אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז. .5

 

 

   

 

 בכבוד רב,

 יוסי פרץ  

 גזבר המועצהסגן   
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 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

1.  

 - 4סעיף  5עמוד 
תכנית 
עבודה 

וזמן 
 ביצוע

 12 -נבקש לשנות את משך הפרויקט ל
 חודשים

 

 ללא שינוי.

2.  

 6.2סעיף  6עמוד 
תנאי  –

השתתפות 
 במכרז

נבקש לשנות את תנאי הסף למשתתף שביצע או 
 פרויקטים ....   3 מבצע

כך שבמסגרת הצעת פרויקטים לעמידה בתנאי הסף 
יהיה ניתן להציג פרויקטים הנמצאים עדיין במהלך 

תיקי  5,000ם שבוצע הינו מעל ביצוע שהיקף התיקי
 רישוי בניה.   

 

 ללא שינוי

עמוד   .3
26 

 נבקש לשנות את כיוון הסריקה לסריקה אנכית 4סעיף 
 

 ללא שינוי

עמוד   .4
26 

 נבקש לשנות את כיוון הסריקה לסריקה אופקית 5סעיף 
 

 ללא שינוי

5.  

מתוך ניסיון  –"על המציע לצרף מכתבי המלצה"  6.2 6
מול רשויות, כמעט בלתי אפשרי להוציא מהם מכתב 

כמקור  1המלצה רישמי. נבקש להתייחס לנספח ב
להמלצה היות והמועצה חשופה לאנשי קשר ולפונים 

 ויכולה לבחון ישירות מול איש הקשר..

 מקובל

6.  
ערבות "בלתי מנומקת"  נבקש שבמקרה של חילוט  22 9

המועצה תנמק וזאת על מנת שהספק יוכל להביע את 
הצד שלו בנעשה. הרי לא כל סיבה לחילוט היא 

 באשמת הספק.

המועצה תיידע את הספק בדבר הסיבה 

 לחילוט הערבות

7.  

שלב  25
 מקדים

נבקש ששלב המקדים יתבצע במשרדי הספק  .1
 )לא ברור מהמסמך היכן השלב מתבצע(

נבקש שבמעמד האיסוף המועצה תקבל  .2
כמות מיכלים וכמות תיקים שיצאה 

לסריקה. את רישום התיקים הועדה תקבל 
שעות מיום האיסוף. רישום  24-48תוך 

 התיקים יתבצע במשרדי הספק
נבקש לתקן, הספק יחזיר את הבקשות  .3

למועצה תוך זמן יקבע בין הצדדים. הזמן 
 שיוגדר יהיה בהתאמה לכמות שנאספה.

"הספק יוודא שמועצה תייקה העתק......"  .4
לא סביר שהספק יבקר תהליך פנימי של 

המועצה. תיוק הטפסים באחריות המועצה 
 ולא באחריות הספק.  

 מקובל .1
 ללא שינוי .2
 מקובל .3
 מקובל .4

8.  

הכנת  25
 התיק 

 א. האם יש צורך בדילול התיק?  .1
 ב. האם רק עבור טפסים כפולים? 

בחתימותיו או ג. האם טופס כפול ששונה 
 בתאריך, נחשב לכפול או יש לסרוק אותו?

אם הכרכים  –.     " במידה ויש מספר כרכים " 2     
 לא הגיעו באותו משלוח, לא יהיה ניתן לאחד אותם. 

עם זאת, מכיוון שיש טיוב נתונים, כל המסמכים 
יהיו מאוחדים בתוכנה גם אם הם הגיעו בכרכים 

גדים באותו מספר שונים, וזאת בשל היותם מאו
 תיק. האם ה מספק את המועצה?

נבקש לסמן את הבקשה שנסרקה במדבקה,  .3
 כל מסמך. ולא

קיימת אפשרות במידה והמועצה מעוניינת 
חותמת של  -לסמן על כל מסמך שנסרק

 כןא.  .1
 לאב. 
 יש לסרוקג. 

 כן . 2
.  יש לסמן כל מסמך. החלופה 3

 השניה מתקבלת.
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 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

בצד האחורי של כל  -נסרק ישירות מהסורק
 מסמך בפינה.

שלב  26  .9
 הסריקה

 כן האם המועצה תיתן גישה מרחוק למערכת? 

10.  

פורמט זה   TIFFנציע למועצה לסרוק מפות בפורמט   26
מאפשר לסרוק את הגרמושקה בשלמותה ללא צורך 

שבו הגרמושקה לא   PDFבחיתוך, להבדיל מפורמט 
 מטר. 5תעלה על 

 יותר מבחינת נפח. ןקט  TIFFפורמט 

הפניה נדחית. יש לסרוק בפורמטים 

 שהוגדרו במסמכי המכרז

11.  

העברת  27
תיקים 

 חזרה

כל שלב זה מתאר בקרת איכות שהספק מבקר כחלק 
 מתהליך פנימי תקין של לשכת הסריקה

 
בקש שככל והמועצה תצטרך תבצע בקרה זו באופן נ

למועצה  עצמאי ללא נוכחות הספק, ובמידה ויהיה
 אילו טענות הספק יבצע תיקון.

 מקובל

המועצה תספק כריכות לאותם תיקים  האם המועצה תספק כריכות? 6 28  .12
 שיש להחליף את כריכתם

13.  
נבקש שהחזרת התיקים למקום בארכיון  .1 8 28

 יבוצע ע"י המועצה.
לאחסן אצלנו את החומר  -נציע למועצה .2

 הסרוק כפי שעושות רשויות רבות אחרות.

 שינוי ללא .1
 אין לפניה זו קשר למכרז .2

נבקש שהמועצה תכין תיק דוגמאות לכל המסמכים  נספח ב 29  .14
 המצויינים בנספח זה.

הספק יהיה רשאי להכין תיק לדוגמא 
 לאישור המועצה

"קליטת רשומה אוטומטית:" האם מדובר במודול   30  .15
 בתשלום? במידה וכן, מי משלם עבור מודול זה?

לשלם לחברה אחרת הספק לא יידרש 
 עבור מודול זה

16.  
טופס  35-36

 מעקב
נבקש שהערכה עבור הסריקה )נסרקו כל העמודים ו 

ברמה הנדרשת( תבצע המועצה באופן עצמאי ללא 
 נוכחות מטעם הספק

 הפניה נדחית

17.  

נבקש לציין כי אישור קיום הביטוחים מאחר ולכל  נספח ג 51
מחיקות חברת ביטוח נוסח משלה , ישנם תיקונים 

ושינויים של מילים או משפטי ניסוח כאילו ואחרים 
באישור עריכת הביטוח, מבקשים כי יצוין כי כל עוד 

השינוי אינו מהותי ואינו נוגע לתקופת הביטוח , 
תחולת הביטוח והורדה בסכומים שנקבו באישור, 

 השינוי יהיה מקובל עליכם.

בנוסחו  אישור עריכת הביטוח ישאר
הנוכחי. חברת הביטוח אינה רשאית 
לבצע בו שינויים למעט, תיקון גרסת 

"ביט" לנוסח של אותה  -הפוליסה מ
 חברה.

18.  

נבקש לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה להציג  6.2 
ניסיון בפרויקט אחד לפחות הכולל שיוך תיקים 

למערכת רישוי ובניה של ועדה מקומית או מרחבית 
באמצעות מערכות מידע אחרות לתכנון ובניה, 

שאינן מבית היוצר של חב' בר טכנולוגיות )אך 
, והסתיים בהצלחה בעלות פונקציונאליות דומה(

 ביעות רצון של הלקוח.ולש

ללא שינוי. דרוש ניסיון בפרוייקט אחד 
לפחות של שיוך וטיוב נתונים למערכת 

 הפועלת במועצה.
 

19.  
נבקש להבהיר כי חוות דעת תוכל להינתן ע"י כל  6.2 

גורם בכיר ומוסמך במועצה כגון: סגן מהנדס העיר, 
אדריכל העיר )יש לקחת בחשבון כי הלו"ז קצר 

 נמצאים בחופשה(. וגורמים רבים

 מקובל

נבקש כי מכתב המלצה המכיל את תיאור הפרויקט  6.2   .20
 יענה על הדרישה לצירוף חוות דעת.

 לא מקובל

21.  
הסעיף מפנה לנוסח אישור רו"ח שלכאורה קיים  6.3 

במסמכי המכרז אך נוסח כזה לא צורף. נא צרפו 
 הנוסח.

יש לצרף נוסח העונה על דרישות 
 המכרז

 50 כמה בקשות לפני קבלת היתר בניה ישנם במועצה?  3   .22
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 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

23.  
הצעת  

 המחיר
בהצעת המחיר נדרש לציין "עלות לכלל התיקים" 
אולם לא מצוין בכמה תיקים מדובר )תיקי בניין, 

תיקי נכס, האם יש לטייב את כל הבקשות או 
 שחלקן כבר מטוייבות(.

 יש לטייב את כל הבקשות

 כן. באופן חלקי נסרקו?האם ישנן בקשות שכבר  3   .24

האם כל/חלק מתיקי הנכסים סרוקים? לפי סע'  3   .25
 התיקים נסרקו ע"י ונותר רק לטייב.  2תמחור 

 לא

 כן האם הסריקה כוללת גם סריקת תיקי פיקוח? 3   .26

27.  

 13.1               
)תחת 
סעיף 
12.6- 

ישנה 
טעות 

 במספור(

אופן הגשת המכרז: היות שישנם מסמכים כגון 
עותקים מקוריים,  2 -ערבות שלא ניתן להגיש ב

אחד,  מקורנבקש שאופן ההגשה יהיה: עותק 
 Disk On -אחד שיוגש על גבי מדיה מגנטית  העתקו

key  אוCD. 

מקובל. יודגש כי העותק הדיגיטלי 

יכלול גם את סריקת הערבות והצעת 

 המחיר.

28.  
שלב  

 מקדים
האם כל התיקים לסריקה מאוחסנים בוועדה בלבד 

 או שחלקם מאוכסנים בארכיב?
כל התיקים בארכיון הוועדה הממוקם 

 בבניין המועצה

29.  

ניתן לבצע את עבודת הטיוב במשרדי  היכן מתבצעת עבודת הטיוב? האם במשרדי הספק? שלב ג' 

הספק תוך כדי תקשורת רציפה עם 

 עובדי ההנדסה במועצה

 המועצה מי נושא בעלות מודול מערכת בר הטכנולוגיות? שלב ג'   .30

31.  
המועצה תספק את אותן כריכות שיש  מי יספק את כריכות התיקים החדשות? שלב ד' 

 להחליף.

32.  
סע'  28עמ'  

)טעות  4
 במספור(

 ISO27799ו  ISO27001האם לחברה בעלת תקנים 
מספיק להציג את תעודות התקן כמענה הולם 

 לסוגיית נהלי ואמצעי אבטחת המידע.

יש לפרט נהלי אבטחת מידע ואמצעי 

 אבטחת מידע

 לא ידוע בשלב זה כמה תיקי נכסים יש לקשר למערכת? –תיקי נכסים  נספח ב'   .33

 –מהם סוגי המסמכים שיש בתיק הנכס  –תיק נכס  נספח ב'   .34
 ?31השורות הראשונות בעמ'  7 -האם מדובר ב

 המונח תיק נכס מבוטל.

35.  

הסעיף מפנה לנוסח אישור רו"ח שלכאורה קיים  6.3 1פרק 
 במסמכי המכרז אך נוסח כזה לא צורף. 
הוסכם על  בין לשכת רואי החשבון לבין החשכ"ל

מספר נוסחים מחייבים אשר רואי החשבון רשאים 
לתת וכן הוסכם באילו תחומים לא ייתן רואה 
החשבון חוות דעת. הסכמות אלה באו לידי ביטוי 

שעניינה "אסמכתאות מרואה  7.24.1בהוראת תכ"ם 
חשבון אודות המציע".  נוסחים אלו, לאחר 

ח שפורסמו, הינם פרקטיקה מקובלת ועל כן רוה"
נדרשים לתת נוסחים אלו גם לאישורים שאינם 

 מטעם המדינה או שלוחותיה.
לפיכך, נבקשכם כי אישור רו"ח יינתן בנוסח חשכ"ל 

 כדלקמן:
 תאריך:_______________

 לכבוד
 חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר 

 21התייחסותנו לשאלה ראו 
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 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים 
 (1וביום ____ ) 31.12.20xxשנסתיימו ביום 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר 
 כדלקמן:

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם  א.
 משנת_________. 

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של  ב.
חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ 

אמה( על ידי (  בוקרו/נסקרו )בהת1וליום ____( )
 משרדנו.

 לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם 

( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון 1ליום/ימים )
 אחרים. 

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות  ג.
הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים 

( _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או 1)
שומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח הפניית ת
 (.2האחיד )

 לחילופין:
חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות 

הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים 
( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד 1)

אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט 
 בסעיף ד' להלן.

 לחילופין:
הסקירה שניתנה לדוחות חוות הדעת / דוח 

הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים 
( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר 1)

יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט 
 בסעיף ד' להלן.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים  ד.
( _________ 1המבוקרים/סקורים ליום/ימים )

( 1כם לתקופה _____ )המחזור הכספי של חברת
הינו גבוה מ / שווה ל _______ )או כל דרישה 

אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע 
 המופיע בדוחות הכספיים(.

 בכבוד רב, 
______________________  

 רואי חשבון  
 
 
יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי  .1

 המכרז.
 לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות .2

תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 
, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח 99

 האחיד.
 הערות: 

נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת  •
של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון 

 . 2009אוגוסט  –בישראל 
  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.  •

36.  
ישנה דרישה לשני העתקים, אך התקבלה חוברת  12.6 1פרק 

אחת. נשמח במידה וניתן לספק חוברת מקור + 
 העתק.

 27ראה התייחסות לשאלה 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך זה מהווה

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

לאחר המילים "במתן השירותים" נבקש להוסיף  38 1פרק   .37
 "ו/או טרם נמסרה הזמנה לביצוע השירותים". 

 מקובל

38.  
נבקש להבהיר כי כל הקטנה של היקף השירותים  41 1פרק 

תעשה אך ורק קודם למסירת הזמנה לביצוע 
 השירותים לזוכה. 

 ללא שינוי

39.  

 1פרק 
– 

נספח 
  –א' 

 

 13סעיף 
 בטבלה 

המציע הינו חברה ציבורית ולא ניתן לפרט את כלל 
בעלי המניות בה )שחלקם מקרב הציבור וזהותם 

בעלי השליטה אינה ידועה(, אלא רק את שמות 
 לטבלה(. 4בחברה )כפי שנדרש בסעיף 

 מקובל

40.  

לפרט בסעיף זה את שמות מנכ"ל החברה  קשנב 12סעיף  
וסמנכ"ל החטיבה הרלוונטית. למציע סמנכ"לים 
נוספים שאינם מעורבים בפעילות החטיבה 
המעורבת בהגשת ההצעה למכרז וביצועו )במקרה 

 של זכיה(. 

 החברה.מקובל. יש לפרט גם שם יו"ר 

41.  

 1פרק 
– 

נספח 
 ד'

צעוי נשענת בחלקה על בכירותו קהערכת הצוות המ 
עם נהלי  של נציג המציע, נסיונו הניהולי הכרותו

עבודה בביצוע סריקת מסמכים, הכרתו את דרישות 
המכרז ועוד.  מאחר והמציע הינו חברה ציבורית 
המעסיקה אלפי עובדים, ככל שנציג המציע יהיה 
בכיר יותר, מטבע הדברים הכרותו עם דרישות 
המכרז אפיון העבודה הנדרשת וכיוצ"ב תהיה 

ים פחותה יותר. דווקא חברה קטנה שאין בה עובד
רבים תזכה לניקוד גבוה יותר בקריטריונים הללו. 
נבקש להסיר את הדירוג הנוגע לנציג המציע לצורך 
הערכת הפתרון. הנסיון הרלוונטי הוא זה של מנהל 

 הפרוייקט המוצע ולא של נציג המציע

 ללא שינוי

נספח   .42
 ח'

 –יש להחליף את ההתייחסות ל"ביצוע מדידות" ל  14פסקה 
 השירותים"."ביצוע 

 מקובל

43.  
 2פרק 
- 

 המכרז

שלב א': נבקש להבהיר שאספקת הארגזים תתבצע  1
 ע"ח המזמין.

 אספקת ארגזים ע"י הזוכה במכרז.

44.  

סריקה :נבקש הבהרתכם כי תינתן לספק  -שלב ב 1 
גישה מרחוק למערכות המועצה לטובת ביצוע 
הפעולות המפורטות תחת סעיף זה לרבות קליטת 

 הנתונים במערכת רישוי ובניההבקשות וטיוב 

המועצה תאפשר גישה מאובטחת 

-בעבודה מרחוק ובתאום עם בר

טכנולוגיות תאפשר עבודה 

-אינטראקטיבית עם המערכת של בר

טכנולוגיות ואף הדרכה בטעינת קבצים 

 אוטומטית

45.  
שלב ג':  נבקש הבהרתכם כי הקישור למערכת  1 

 יתבצע בממשק אוטומטי הקיים ברשות חב' בר
 טכנולוגיות והינו ע"ח המזמין.

 

 מאושר

שלב ד': נבקש להבהיר כי החלפת תיקים בלויים  1   .46
 תתבצע ע"ח המזמין

 מקובל

47.  

 זו הבהרה כללית לשלבי העבודה: קטוע בסופו .  8שלב ד: סעיף   1 

מובהר ומודגש כי על הספק הזוכה 

במכרז לבצע בקרת איכות מלאה, 

וזאת שוטפת בכל שלב ושלב בתהליך 

במטרה לוודא שלמות הנתונים 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך זה מהווה

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

 ונכונותם.

48.  

נספח 
ג' 

 2לפרק 

תשומת לבכם לכל ההתחייבויות בעניין אבטחת  
 מידע. וודאו כי ניתן להתחייב.

התחייבויות אבטחת המידע 

שבאחריות המועצה הינן לטיפול 

המועצה. על הספק לאבטח את 

מערכותיו ולעמוד בכל ההתחייבויות 

של הקשורות באבטחת מידע 

 מערכותיו.

49.  

 נבקש למחוק הסעיף. 23 
 לחילופין נבקש להבהיר כי:

  הפיצוי יושת אך ורק במקרה של הפרה
 14יסודית שלא תוקנה על ידי הספק בתוך 

 יום.
  ש"ח. 2,500סכום הפיצוי יופחת לסך של 
  ש"ח את  25,000נבקש להגביל בתקרה של

סך כל הפיצויים שישולמו על פי סעיף זה 
 מוסכמים.כפיצויים 

 ללא שינוי

50.  

יובהר כי בכל מקרה שיפוי על ידי הספק יהיה בכפוף  24 
לאחריותו על פי דין, וכן בכפוף למתן פסק דין חלוט 
של ערכאה שיפוטית מוסמכת ולכך שהמזמין ייתן 
לספק הודעה מידית על התביעה/דרישת התשלום 
וייתן לספק שליטה בלעדית על ניהול ההגנה/המו"מ 

 לפשרה.

המזמין ייתן לספק הודעה מידית על 

 התביעה/דרישת התשלום

יש למחוק מהגדרת השירותים "ייעוץ ופיקוח באגף  2 3פרק   .51
 הכספים". 

 מקובל

52.  

נבקש למחוק את המילים "וכל שירות רלוונטי  3 3פרק 
שיידרש מעת לעת על פי צרכי המועצה". תמחור 

 2ההצעה נעשה לפי פירוט העבודות הנדרשות בפרק 
עשויה להיות  –למסמכי המכרז. כל עבודה נוספת 

 כרוכה בתשלום נוסף. 

ללא שינוי. תשומת לב השואל לכך 
 שמוגדרת המילה "רלוונטי"

53.  

, 60.2, 5, 4 3פרק 
70 

המונח "שביעות רצונו של המזמין/המועצה" מופיע 
כקריטריון לבדיקת עמידת הספק בהתחייבויותיו. 
מאחר שהמדובר בקריטריון סובייקטיבי לחלוטין, 
יקשה על הספקים, מטבע הדברים, להיערך בהתאם 
על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה. לפיכך מוצע 

המזמין/המועצה" להגדיר, כי המונח "שביעות רצון 
משמעותו: ביצוע התחייבויות הספק בהתאם לתנאי 

 החוזה ונספחיו.

 ללא שינוי

לוחות הזמנים, ככל שאינם מפורטים במסמכי  9 3פרק   .54
 המכרז צריכים להקבע בתיאום עם הספק. 

 מקובל

נבקש להחליף בשורה הראשונה את המילה  13 3פרק   .55
 "בלעדי", במילים "על פי דין".

 שינויללא 

56.  
נבקש להבהיר כי המועצה תוכל לדרוש החלפת  14 3פרק 

עובדי הספק מטעמים סבירים בלבד ובהודעה 
 מנומקת בכתב.

 מקובל. המועצה תקבע את סבירותם

57.  

נבקש למחוק ההתחייובת לפיצוי )מול  .1 16, 15 3פרק 
המועצה ולהבדיל מהתחייבות לשיפוי ביחס 

 לתביעות צד ג'(.
בכל מקרה התחייבות הספק לשיפוי צריכה  .2

להית כפופה לכך כך שהמזמין יודיע מיידית 

 ללא שינוי .1
המזמין יודיע לספק אודות  .2

תביעה/ דרישה וישתף איתו 
פעולה. לא תנתן שליטה 
 בלעדית על ניהול ההגנה.



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך זה מהווה

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

לספק אודות התביעה/דרישת התשלום, 
ישתף פעולה עם הספק ויעניק לו את 
השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה או 

 המו"מ להסדר פשרה. 
בנוסף נבקש להבהיר כי מחוייבותו של  .3

ין הספק לשפות תיווצר עם קבלת פסק ד
חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת המחייב 

 תשלום כאמור.

 מקובל .3

58.  
נבקש להבהיר כי המועצה תוכל לסרב להעסקת  19 3פרק 

קבלני משנה מסוימים מטעמים סבירים בהודעה 
 בכתב.

 ללא שינוי

59.  

נבקש להבהיר כי חובת הסודיות של הספק לא תחול  22 3פרק 
גם לגבי מידע אשר היה ברשות הספק קודם לכן, 
מידע אשר פותח על ידו באופן עצמאי; מידע אשר 
יווצר על ידי הספק במסגרת מתן השירותים על פי 
המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים 

 הייחודיים למזמין.ו/או מידע 

 ללא שינוי

נבקש להוסיף לאחר המילה "אחראי" את המילים  34 3פרק   .60
 "על פי דין". 

 ללא שינוי

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט נזק שנגרם  35 3פרק   .61
 בזדון".

 מקובל 

62.  
נבקש להוסיף גם כי המועצה לא תתפשר בכל תביעה  36 3פרק 

כאמור ללא הסכמת הספק מראש ובכתב, וכי 
 השיפוי יעשה כנגד פסק דין חלוט המחייב בתשלום. 

 מקובל.   -מבחינתי

63.  

א  36 3פרק 
 )חדש(

נבקש להוסיף סעיף המגביל את אחריות הספק לנזק 
 ישיר עד תקרה כדלקמן: 

"על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר במכרז ו/או 
בדין, מובהר כי הספק לא ישא באחריות לכל נזק 
עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למועצה 
ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח 
מנוע, אובדן נתונים, עלויות זמן השבתה. בכל 

ק ישיר לא מקרה, גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נז
יעלה על גובה סך התמורה השנתית המגיעה לספק 
על פי חוזה זה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל 
תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין 
חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, אך לא תחול על נזק 
שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל בזדון, נזק גוף או 

 נזק לרכוש מוחשי".

 הבקשה נידחת

64.  

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב  65, 37 3פרק 
ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש להגביל 

 את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י חוזה זה בלבד. 
הסנקציה של קיזוז צריכה להיות קשורה קשר ישיר 
לאי קיום מחויבות ספציפית וישירה. כמו כן נבקש 

 ימים טרם ביצוע הקיזוז. 7מראש ובכתב של הודעה 

 הבקשה נדחית

65.  

יובהר כי פיצוי מוסכם על פי סעיפים אלו  - 38 3פרק 
יינתן רק ככל שהאיחור/חריגה נובעים 

 מסיבות התלויות בספק בלבד.
: נבקש להפחית את סכום 34.1נסעיף  -

 ₪. 200הפיצוי לסך של 
: נבקש להפחית את סכום הפיצוי 34.2סעיף  -

 ₪. 400של לסך 
מסך התמורה  5%נבקש להגביל בתקרה של  -

החוזית המגיעה לספק על פי הסכם זה, את 
סך כל הפיצויים שישולמו על פי סעיף זה 

ללא שינוי. מובהר שיופעל אך ורק 

 מסיבות התלויות בספק.



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך זה מהווה

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

 כפיצויים מוסכמים.

66.  

נבקש למחוק את המילים "ואחריותו של". כל צד  42 3פרק 
אחראי על פי דין לנזקים שיגרמו לעובדים. כך למשל 

הספק לא צריך להיות אחראי לנזק שנגרם  –
לעובדיו למרות שעל פי דין יתכן והמזמין אחראי 
להם, למשל בקרות נזק באתר המזמין עקב רשלנות 

על המזמין. זו אחריות שאינה מוצדקת והיא מטילה 
הספק נטל כלכלי מיותר, שאינו בר ביטוח, שעה 

 שביטוחי המזמין אמורים לכסות נזקים אלה. 
]שורה חמישית יש למחוק את המילים "וכנגד כל 

הסיכונים". אחרי המילה "מקצועית" יש להוסיף " 
משולב עם חבות המוצר, הכל כמפורט בטופס 

 האישור על קיום ביטוחים". 

 הבקשה נידחת 

67.  

מאחר ורו"ח איננו רשאי, על פי על פי גילוי דעת מס'  43 3פרק 
של לשכת רו"ח לתת אישור ביחס לנתונים  70ומס'  7

שהוא איננו מבקר אותם, נבקש להחליף את 
הדרישה לאישור רו"ח באישור חשב או סמנכ"ל 

 כספים. 

 מקובל

68.  

יובהר כי בכל מקרה שיפוי על ידי הספק  .4 45-46 3פרק 
שהמזמין ייתן לספק הודעה יהיה כפוף לכך 

מידית על התביעה/דרישת התשלום וייתן 
לספק שליטה בלעדית על ניהול 

 ההגנה/המו"מ לפשרה.
נבקש למחוק ההתחייבות לפיצוי )מול  .5

המועצה ולהבדיל מהתחייבות לשיפוי ביחס 
 לתביעות צד ג'(.

המזמין יתן לספק הודעה  כיהבקשה 
 מקובלת. –בהקדם האפשרי 

 בקשה נידחת.ה –כל השאר 

69.  
לעיל. כמו כן נבקש להאריך  14ראו הערתנו לסעיף  52 3פרק 

יום על מנת  30 –את התקופה להצגת עובד חלופי ל 
 לאפשר לספק להיערך בהתאם. 

התקופה להצגת עובד חלופי מוארכת ל 
 יום קלנדריים. 15

70.  

נבקש לקבוע, כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק  55 3פרק 
יסודית וזאת לאחר הודעה מראש במקרה של הפרה 

יום ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם  30ובכתב של 
חילוט הערבות. כמו כן נבקש, כי הסכום שיחולט 
ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה 

 פיצוי מוסכם.

 ללא שינוי

71.  

שורה שניה יש למחוק את המילים  57.1סע'  .1 57 3פרק 
"ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצא אחראי על 
פי דין". שורה שלישית אחרי המילה 
"מקצועית" יש להוסיף "משולב עם חבות 
המוצר". שורה חמישית יש להוסיף "ולעניין 
ביטוח אחיות מקצועית משולב עם חבות 
המוצר, ימשיך הספק לקיים את הביטוח למשך 

 שנתיים נוספות ממועד תום תוקף ההסכם". 
 
שורה רביעית יש למחוק את המילה  57.2סע'  .2

"מיד". שורה חמישית יש למחוק את המילה 
 "וזאת ללא צורך". 

 
 
שורה ראשונה יש למחוק את המילים  57.3סע'  .3

 "פוליסת הביטוח ו/או". 
 
שורה ראשונה אחרי המילה "אחראי"  57.5סע'  .4

יש להוסיף "על פי דין". שורה שניה יש למחוק 

 
 הבקשה מקובלת .1

 
 לא מאושרת.הבקשה  .2

 
 הבקשה מאושרת. .3

 
מחיקת המילים "לרבות  .4

 –קבלנים... משנה ועובדיהם" 
 אינה מקובלת.

 
 מקובל. –כל השאר 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך זה מהווה

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

את המילים "לרבות קבלנים מבצעי עבודות, 
קבלני משנה ועובדיהם". שורה חמישית אחרי 
המילה "בפוליסות" יש להוסיף "כאשר קיימת 

 חבות על פי דין". סע' לבחינת יועמ"ש. 

72.  

נבקש למחוק את המילים "מובהר, כי הספק יהיה  57.5 3פרק 
אחראי לנזקים בלתי מבוטחים...הקבועה 

על פי  בפוליסות". אחריות הספק צריכה להקבע
סעיף האחריות בהסכם. העובדה שהנזק איננו 
 מבוטח אין משמעה אוטומטית כי הספק אחראי לו. 

 הבקשה לא מקובלת.
הפתרון לבעיה שהוצגה הוא ע"י 

של הסעיף הקודם  4הבקשה בסעיף 
 שאושרה על ידי.

73.  

נבקש לקבוע כי בכל מקרה תינתן לספק התראה  60.1,60.3 3פרק 
 30יום לתיקון הפרה יסודית וכנ"ל של  14בכתב של 

יום לתיקון הפרה רגילה, ורק אם לא תוקנו ההפרות 
כאמור על ידי הספק, יהיה זכאי המזמין לסעדים 

 כלשהם לרבות ביטול ההסכם.
 

 ללא שינוי

 ראו תשובתנו לסעיפים אלה לעיל.  60.3 –ו  60.1ראו הערתנו לסעיפים  70 3פרק   .74

75.  

נספח 
 א'

 

נבקש להבהיר כי חובת הסודיות של הספק לא תחול  
לגבי מידע אשר היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי ללא  
חובת שמירת סודיות; פותח על ידו באופן עצמאי; 
נמסר לו ע"י צד ג' ללא חובת סודיות; הינו או הפך 
להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של 

ספק במסגרת מתן הספק; מידע אשר יווצר על ידי ה
השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו 
מכיל נתונים ו/או מידע אשר הינם ייחודיים למזמין 

 ו/או מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין.

 ללא שינוי

76.  

נספח ג' 
– 

אישור 
עריכת 
 ביטוח

שורה שניה יש למלא סכום של  3סע'  .1 
למקרה. יש למחוק את סימן ₪"  2,000,000"

₪"  2,000,000"$". יש למלא סכום של "
לתקופה. יש למחוק את סימן "$". שורה 

שלישית יש למחוק את כל ה"הערה". שורה 
רביעית יש למחוק את המילים "שאינם 

פוחתים" ולכתוב "עפ"י". אחרי המילה "ביט" 
". שורה חמישית יש למלא 2012יף "יש להוס

 יש למחוק את סימן "$". ₪".  6,000סכום של "
 
שורה שניה יש למלא סכום של  4סע'  .2

לעובד יש למחוק את סימן "$". ₪"  6,000,000"
למקרה ₪"  20,000,000יש למלא סכום של "

ולתקופה. יש למחוק את סימן "$". שרה 
שלישית יש למחוק את כל השורה המתחילה 

במילה "לפחות". שורה רביעית יש למחוק את 
המילים "שאינם פוחתים" ולכתוב "עפ"י". 

". שורה 2012אחרי המילה "ביט" יש להוסיף "
למקרה", ₪  6,000חמישית יש למלא סכום של "

יש למחוק את סימן "$".  יש להוסיף "למחלת 
 לנפגע". ₪  20,000מקצוע 

 
 
יף אחרי המילה "מקצועית" יש להוס 5סע'  .3

"משולב עם חבות המוצר". שורה שניה יש 
למקרה. יש ₪"  2,000,000למלא סכום של "

למחוק את סימן "$". יש למלא סכום של 
לתקופה". יש למחוק את סימן ₪  2,000,000"

"$". שורה שלישית יש למחוק את כל שורת 

 
כל התיקונים וההשלמות המבוקשים 

צריכים להתבצע בכתב  – 1-8בסעיפים 
ע"י חברת הביטוח יד ע"ג האישור, 

 שתבטח את הזוכה במכרז.



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך זה מהווה

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

ה"הערה".  שורה רביעית יש למלא סכום של 
"100,000  ."$ 

 
עית אחרי הילה "עיכוב" יש שורה רבי 5.1סע'  .4

 להוסיף "עקב מקרה ביטוח". 
 

 
יש למחוק את המילה "וכו'" ולכתוב  5.2סע'  .5

 "עובדים". 
 
יש למחוק את המילה "לפחות". אחרי  5.3סע'  .6

המילה "חודשים" יש להוסיף "למעט במקרה 
של אי תשלום פרמיה או מרמה ובתנאי שלא 
 קיים ביטוח אחר המכסה את אותה חבות". 

 
 
שורה ראשונה אחרי המילה "שהם" יש  6סע'  .7

 להוסיף "בכפוף להרחבי השיפוי לעיל". 
 
שורה שניה אחרי המילה "ביטוחיה" יש  8סע'  .8

להוסיף "רק בגין פעולות המבוצעות ע"י 
 המבוטח עבור המזמין".  

77.  

נספח 
 ד'

 

דומה כי השאלון מיועד למילוי על ידי אנשים  
פרטיים ולא על ידי תאגיד. לא ברור כיצד נדרשת 
חברה למלא את השאלון. במקרה שהמציע הוא 
תאגיד מי אמור למלא את השאלון הזה? העובדים 

 מטעם הספק?
המכרז ולחילופין אנא הסירו את השאלון ממסמכי 

 הבהירו נושא זה.

זהו שאלון סטנדרטי המשמש רשויות 
מקומיות לאיתור חשש לניגוד עניינים. 
יש למלא את השאלון בהקשר למציע, 

ליו"ר המציע, מנכ"ל המציע ומנהל 
 החטיבה.

78.  

 1נבקש לוודא כי העלות המתבקשת עבור סעיף   4פרק 
את טיוב הנתונים  אינו כולללסריקת תיקי בקשות 

הגאוגרפיים וטיוב הנתונים כגון גוש/חלקה יתומחר 
  בלבד 3בסעיף 

 

 מקובל

 
 

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך זה מהווה
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