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  ולתחזוקת מערכת מידע גיאוגרפי תאספקל 20/19מכרז  הנדון:

(GIS) )לשאלות הבהרההמועצה תשובות  - )פרסום חוזר 
 

 המועצה מתכבדת תבהיר כדלקמן:
 

שרכשו . משתתפים ₪ 200לכתב ההוראות יופחתו ויקצבו לסך של  33הנקובים בס' דמי רכישת מסמכי המכרז  א.
 קבלה על תשלום כאמור, יזוכו בסכום ההפרש העודף.ציגו בפני המועצה את מסמכי המכרז בסכום אחר, וי

 
. לא יחול כל שינוי נוסף ₪ 5,000לסך של לכתב ההוראות יופחת  32הנקוב בסעיף הערבות להצעה סכום  ב.

בסכום אחר, או שלא לפי תנאי תשומת לב המציעים, שהגשת ערבות . לגביה הוראותבתנאי הערבות או ב
 .בדיוק, תפסול את ההצעה 23סעיף 

 
 תשובות המועצה לשאלות ההבהרה שנשאלו במכרז שבנדון:להלן 

 

# 
 /עמוד

 מסמך
 תשובה שאלה סעיף

נבקש לוודא כי על מעטפת הצעת המחיר יש  21.4 , הוראות 9  .1
 לרשום את שם המציע. 

על מעטפת הצעת המחיר יש לרשום את שם 
 .המציע

2.  13 ,
 הוראות 

נראה כי חלה טעות סופר והעמודה למילוי  )ד( 34.2
נא  המענה בנספח א' למפרט הטכני הושמטה.

או  לנספח ה' לכתב ההצעהאישורכם כי הכוונה 
לקבל טבלה מעודכנת עם עמודה בה לחילופין 

ניתן יהיה לסמן בעמודה המתאימה האם הסעיף 
 הקיים או לא קיים. 

)ד( תתוקן 34.2האמור מאושר. ההפניה בסעיף 
 ".נספח "ה" לכתב ההצעהל"
 

 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

 של נבקש למחוק את המילים "בעלת רישיון 12.3 חוזה , 15  .3
 הנדרשים הביטוח בסוגי לעסוק ישראל מדינת

 ולהחליפן במילים "מורשית לפעול בישראל".  "בו

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש לקבל הבהרה מה הכוונה בסעיף זה.  12.5 חוזה , 15  .4
גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים על 
ידי המועצה צוינו כבר בסכומם באישור הביטוח. 

לסכומי יוער כי תוספת מע"מ אינה רלוונטית 
   ביטוח/גבולות אחריות בפוליסות. 

המועצה אינה עוסק  .המבוקש אינו מקובל
לל וכ לפיכך, השיפוי .מורשה ואינה מקזזת מע"מ

 .מע"מ

 ביטוח נבקש למחוק את המילים "יסדירו 12.6 חוזה , 16  .5
 או הפסד למנוע בכדי ולחבויותיהם לרכושם

 לרבות שלישי כלשהו ולצד לספק אובדן
המועצה" ולהחליפן במילים "יערכו את 
הביטוחים המתאימים לאופי והיקף ההתקשרות 

 עמם". 

 .המבוקש אינו מקובל

 .המבוקש אינו מקובל נבקש למחוק את הסעיף.  12.20 חוזה , 17  .6

פסקה  חוזה ,17  .7
 אחרונה

 10בסופה נבקש להוסיף "ואולם איחור של עד 
ימי עסקים מיום דרישת המזמין בכתב להמצאת 
אישור עריכת ביטוח, לא יהווה הפרה על פי 

 הסכם זה. 

 .המבוקש אינו מקובל
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# 
 /עמוד

 מסמך
 תשובה שאלה סעיף

ב. חבות  , חוזה22  .8
 מעבידים

ולהחליפן  "דין"נבקש למחוק את המילה  .1
)נוסח חדש( ו/או חוק  במילים "פק' הנזיקין

 ". 1980האחריות למוצרים פגומים התש"ם 
 

נבקש למחוק את המילים "העובדים  .2
המועסקים על ידו" ולהחליפן במילים 

 "עובדיו". 
 

 על נבקש למחוק את המילים "מהמועסקים .3
 ידי" ולהחליפן במילה "מעובדי". 

 מקובל. המבוקש .1
 
 
 
המבוקש מקובל. בסיפא יתווספו המילים  .2

 ".לרבות עובדי חברות כוח אדם"
 
 
יתווספו המילים  אסיפהמבוקש מקובל. ב .3

 ."עובדי חברות כוח אדםלרבות "
 

 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

 ג. , חוזה22  .9
אחריות 
 מקצועית

נבקש לציין כי פוליסה זו משולבת עם חבות . 1
 המוצר . 

 
 אחד כל יראו נבקש למחוק את המילים "לפיו .2

 על הפוליסה כאילו הוצאה המבוטח מיחידי
בלבד" ולהחליפן במילים "ואולם לא  שמו

תכוסה אחריותה המקצועית של המועצה 
 כלפי הספק"

 
 אינה זו העצמית בפוליסה ההשתתפות .3

 ". ₪ 60,000 סך על עולה

 .מקובלהמבוקש  .1
 
 

ת. מוסכם מקובל האינ תבוקשמחיקה המה .2
ואולם לא תכוסה המילים: "בסעיף יתווספו ש

אחריותה המקצועית של המועצה כלפי 
 "הספק

 
 

 .המבוקש אינו מקובל .3
 

 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

נבקש הבהרתכם מאיזה מערכת נדרש להסב  3 , חוזה5 .10
 נתונים.

מערכות מדף הקיימות בישובים מ, Excel-מ
, ומערכות כדוגמת המערכת של חברת מרום

 נוספות. חינמיות שונות

נבקש הבהרה כי מס' העמדות המבוקש הינו  ה1 , הוראות 1 .11

פונקציה של רמתו הטכנית של המשתמש, 

ויותאם לפי הצורך. שכן לרוב המשתמשים 

 יהיה מענה הולם ומעבר לכך.  WEBפתרון ה 

תי מטרות עמדות הדסקטופ מיועדות לשיובהר ש
עמדות אלו יתנו ; ליהן יעבדו אנשי התמיכהע -

פתרון בתקופות חרום, במקרה של נפילת 
 האינטרנט. 

 .העמדות יאפשרו לעבוד מהגיבוי המקומי

נבקש הבהרה כי אין כוונת המושג "פיתוח"  .1 3.1 , הוראות3 .12
לפיתוח מערכת יש מאין עבור המועצה אלא 
התאמות מערכת קיימת לדרישות המועצה 

 כאמור במכרז.
   
הזמן הנדרש להסבה/קליטת  כמו כן, ידוע כי .2

נתונים קיימים לאחר ביצוע בקרת איכות 
תלוי קודם כל במועד קבלתם, וכל שכן 
לרמתם. נדרש זמן עבודה סביר. ולכן נבקש 

ימי  7כי במקום המילים "שתחילתה בתוך 
עבודה ממועד מסירת ההודעה לספק בדבר 

 30זכייתו במכרז" ירשם : " שתחילתה בתוך 
החומרים לקליטה/הסבה  יום מיום מסירת

 לידיי הספק הזוכה"

 ., וכך מובהרהאמור נכון .1
 
 
 
 

 .המבוקש אינו מקובל .2
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# 
 /עמוד

 מסמך
 תשובה שאלה סעיף

13 11 ,
 הוראות

ערבויות", לא –בהתאם ל"תקנות המכרזים  27.2

נבקש  קיימת התייחסות להמצאת ערבות בדק.

להסיר דרישה זו והארכת מועד תוקף ערבות 

 הביצוע בהתאם.

בשם זה, כמו גם המועצה אינה מכירה תקנות 
 הוראה דוגמת זו. המבוקש אינו מקובל.

14 15 ,
 הוראות

נבקש כי לאחר המילים "עליו לצרף להצעתו  37.2

נספח המפרט את המידע הסודי כאמור" ירשם 

"או לסמן את המסמכים הסודיים אשר יש בהם 

כדי שמירה על הפרטיות של עובדי המציע, 

אחר שמירה על זכויות יוצרים ומידע סודי 

 במילים "מסמך סודי".

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש כי בסיפא הסעיף ירשם " כפוף למתן  8 הצעה, 4 15

 הודעה מראש וזכות תגובה לספק הזוכה"

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש גילוי נאות ושקיפות בביצוע הבדיקות בין  9 , הצעה 4 16

אם לפני ביצוען או בדיעבד ולקבל עדכון במקרה 

פניה/ביקור אצל לקוח המציע לצורך תיאום של 

מסודר של הביקור כולל פירוט מי מנציגי 

המועצה יבקר והאם נציגי המציע יזומנו לביקור, 

ומתן זכות תגובה במקרים הנתונים לבדיקה כמו 

 "לשון הרע" ע"י צד ג' כלשהוא וכיו"ב.

 .המבוקש אינו מקובל

ירשם: "לאחר העברת נבקש כי בסיפא הסעיף  12.3 , הצעה 4 17

כלל החומרים מהמועצה לידי הספק הזוכה 

 ובשיתוף פעולה בין המועצה לספר הזוכה"

 .המבוקש אינו מקובל

ימים מאישור  45נבקש כי במקום המילים: "תוך  4.1 חוזה,  5 18
ימים מקבלת כלל  60תכנית עבודה" ירשם: "תוך 

 החומרים הנדרשים לקליטה והקמה במערכת".

 .אינו מקובלהמבוקש 

ביטול פרויקט בעל מערך התארגנות כ"כ מורכב  4.3 , חוזה 5 19
מחייב גם פירוק מסודר. נבקש ליתן את ההודעה 

 יום מראש לפחות. 60המוקדמת 

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש כי בסיפא הסעיף ירשם: "בכפוף למתן  (ה9) 5 , חוזה10 20
 זכות שימוע ותגובה לעובד ולספק הזוכה"

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש כי התשלום הרבעוני ישולם מראש  .1 7.2 , חוזה12 21
עבור הרבעון העתידי דהיינו בחודש ינואר 

 מרץ.-ישולם עבור רבעון ינואר
 

" 1/12ובהתאם כי במקום המילים "סך של  .2
 ".3/12ירשם: "סך של 

 .המבוקש אינו מקובל .1
 
 
 

" בסעיף 1/2המבוקש מקובל. תחת הערך " .2
 "3/12לחוזה ירשם " 7.2

 
 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.
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# 
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בלתי סביר שאם  נבקש להסיר דרישה זו. .1 7.5 , חוזה12 22
לחודש  11החשבון יאושר ע"י המועצה ביום 

 מסוים התשלום לספק יידחה בחודש.
 

כמו כן, חשבונית מס מופקת לאחר ביצוע  .2
התשלום ולכן נבקש כי במקום המילים 

ירשם "חשבון לתשלום". "חשבונית מס" 
כאשר מובהר כי חשבונית מס תומצא מיד 

 לאחר ביצוע התשלום.

 .המבוקש אינו מקובל .1
 
 
 

חשבונית "לאחר המילים לחוזה  7.5בסעיף  .2
 ."או חשבון עסקה" יבואו המילים "מס

 
 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

עמדות דסקטופ  5-נבקש פירוט לגביי הצורך ב ה 1.1 1 23
 5ודוגמאות שאילתות מורכבות שבגינן נדרשות 

 עמדות אלו.

 לעיל. 11ראו תשובת המועצה בס' 

נבקש לקבוע קריטריונים אובייקטיביים לקביעת  8 הוראות  24
עדיפות בין מסמכים )למשל הוראה ספציפית 
תגבר על הוראה כללית(, במקום הקנית סמכות 
 חד צדדית למועצה לקבוע את ההוראה העדיפה.

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש כי כל מסמכי המכרז הכולל הסכם ונספחיו  21 הוראות  25
ייחתמו בראשי תיבות מורשה החתימה וחותמת 
מציע מלבד הנספחים הרלוונטיים להגשת הצעה 

 שייחתמו בחתימה מלאה וחותמת .

 המבוקש מקובל.

מאחר והמציע הינו חברה ציבורית שמניותיו  21.2 הוראות  26
נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב, נבקש לפרט 
את בעל השליטה במציע וכן את פרטי מנכ"ל 

 המציע וסמנכ"ל הכספים שלו. 
כמו כן, נבקש למחוק את הדרישה לציון כתובות 
הגורמים האמורים לעיל שכן איננה רלוונטית 

 להסכם.

המבוקש כלל בורית, ככל שהמציע הינו חברה צי
המתחייב, המשתתף יבצע את השינוי  מקובל.

 בכתב יד, בגוף האישור.
 

 לא יתקבלו שינויים אחרים, נוספים, במסמכים.
 

 הוראות  27
 

להנחת דעתה  נבקש למחוק את המילים "הכל 27.1
של המועצה" המהוות קריטריון סובייקטיבי, 
ולהבהיר כי המציע יפעל בהתאם להוראות 

 27.2האמור רלוונטי גם לסעיף  המכרז ומסמכיו.
 לפרק זה.

 .המבוקש אינו מקובל

אין מקום לסימון בנספח א' למפרט הטכני  )ד( 34.2 הוראות  28
כנדרש בסעיף זה  ,נבקש הבהרתכם האם 

בטעות סופר והכוונה היא לנספח ה' מדובר 
-לכתב ההצעה ? במידה וכן האם נדרש לסמן ב

X כמתבקש בסעיף זה או ב-V  כמתבקש בסעיף
 ה' לכתב ההצעה ?  

 לעיל. 2ראו תשובת המועצה בס' 

נבקש הבהרתכם האם נדרש להציג את תפיסת  )ג( 34.2 הוראות  29
הפתרון ומתודולוגיית יישום הפרויקט בזמן 
הגשת המענה או בשלב הצגת המצגת  בפני 

 הועדה

 בפני הועדה ,בשלב הצגת המצגתהאמור יוצג 
 המקצועית.
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נבקש כי חקירות ובדיקות תעשינה בתיאום  36.5 הוראות  30
מראש עם הספק, בתדירות סבירה ובשעות 
העבודה המקובלות אצל הספק, תוך הפרעה 
מינימלית לפעילות הספק, כי החקירות 
והבדיקות תתייחסנה רק לתחום הרלבנטי 
למכרז וכי נציגי המועצה יהיו כפופים להתחייבות 
לשמירת סודיות כלפי הספק במסגרתה יתחייבו 
כי המידע שייחשף במסגרת הבדיקות והחקירות 
ישמש אך ורק לצרכי ביצוע השירותים נשוא 
המכרז, במיוחד בשים לב להיותו של הספק 

ם בדין הנוגעים לשימוש חברה ציבורית ולאיסורי
לכתב  9האמור רלוונטי גם לסעיף  במידע פנים.

 ההצעה למכרז.

 .המבוקש אינו מקובל

מפרט  31
 טכני

נבקש הבהרה האם הסבר קצר זה נדרש להיות  נספח א'
חלק מהמערכת המוצעת או האם יש צורך 
להוסיף כחלק מהמענה למכרז נספח הכולל 

 הסבר קצר בדבר שיטת הקליטה ?

 .חלק מהמערכת המוצעתהאמור הינו 

מפרט  32
 טכני

נבקש הבהרתכם מה הכוונה בסימון זמני ו/או  19
 קבוע על גבי מפה?

 סימון זמני -קסאמים בזמן חרום *     :יודגם
 סימון קבוע -מיקום תשתיות ביוב *             

מפרט  33
 טכני

הספציפיים יקבעו במהלך שלב אפיון הצרכים  נבקש פירוט של צרכי מחלקת הנדסה  31
 המערכת, בו ישולבו נציגי המחלקה.

מפרט  34
 טכני

הצרכים הספציפיים יקבעו במהלך שלב אפיון  נבקש פירוט של צרכי מחלקת רישוי עסקים 32
 המערכת, בו ישולבו נציגי המחלקה.

מפרט  35
 טכני

יקבעו במהלך שלב אפיון הצרכים הספציפיים  נבקש פירוט של צרכי מחלקת תברואה  33
 המערכת, בו ישולבו נציגי המחלקה.

מפרט  36
 טכני

נבקש פירוט של צרכי  הנהלה ושאר אגפי  34
 המועצה 

הצרכים הספציפיים יקבעו במהלך שלב אפיון 
 המערכת, בו ישולבו נציגי המחלקה.

מאחר ולא ניתן להבטיח את זמינות מנכ"ל  4.5 הצעה 37
התצהיר במועד הגשת המציע לשם חתימה על 

ההצעה, נבקש לאפשר להגיש את התצהיר 
 חתום על ידי מורשה חתימה של המציע.

הואיל ומדובר בתצהירים, יכול ובמקום המנכ"ל 
 . בלבדבמציע,  מדרג הנהלה ,יחתום חליף

 
החותם יפרט לצד חתימתו את תפקידו במציע, 

המאמת יפרש היות החליף מדרג הנהלה גורם ו
. השינוי יד, במקום מתאים( )כתוספת בכתב

האמור יחול על כלל התצהירים המצורפים לכתב 
 ההצעה.

 
 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.
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לשביעות רצונכם המלאה" הינו קריטריון  7 הצעה 38
סובייקטיבי לחלוטין, ומטבע הדברים, יקשה על 
המציע להיערך בהתאם על מנת להבטיח עמידה 

מוצע להחליף הגדרה זו בקריטריון זה. לפיכך 
בהגדרה אובייקטיבית, לפיה כל התייחסות 
לשביעות רצון במסמכי המכרז ובהסכם, של 
המועצה ו/או כל גורם מטעמה משמעותה: ביצוע 
התחייבויות המציע בהתאם לתנאי ההסכם 

לכתב  12.3האמור רלוונטי גם לסעיף  ונספחיו.
הצעה זה, לפס' הראשונה בנספח "ד" לכתב 

 לחוזה. 3.3וכן לסעיפים ההצעה 

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ככל  16 הצעה 39
 שהאמור במסמכי המכרז הינו נכון ומדויק".

 .המבוקש אינו מקובל

, הצעה 40
 תצהיר

מאחר ולא ניתן להבטיח את זמינות מנכ"ל  2
המציע במועד הגשת המכרז, נבקש למחוק את 

"מנכ"ל" ולכתוב במקום "מורשה חתימה המילים 
לנספח "ג"  1האמור רלוונטי לסעיף  מטעם".

ב לחוק 2תצהיר לפי סעיף  –לכתב ההצעה 
 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לעיל. 37ראו תשובת המועצה בס' 

רשימת  41
מסמכים 
 להגשה

נבקש כי נספח א' לחוזה )אישור קיום ביטוחים(  
)הצהרת סודיות( ייחתמו  ונספח ב' לחוזה

בחותמת המציע וראשי תיבות בלבד . נספח זה 
 ייחתם בחתימה מלאה לאחר זכייה

אי יובהר, ש המבוקש מקובל.בכפוף לנקוב, 
המסמכים, כשהם חתומים מסירת כלל השלמת 

תיחשב כהפרת , בכתב ההוראות טכמפור
 , על כל המשתמע מכך.התחייבות הספק הזוכה

להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ככל  נבקש 3.6 חוזה 42
 שהאמור במכרז זה הינו נכון ומדויק".

 המבוקש אינו מקובל.

יובהר כי עמידת הספק בזמנים תלויה בעמידת  3.8 חוזה 43
המועצה בהתחייבויותיה על פי חוזה זה במלואן 

 ובמועדן.

 המבוקש אינו מקובל.
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 מסמך
 תשובה שאלה סעיף

נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות המועצה  א 3 חוזה 44
  -כדלקמן:  המועצה 

תיתן לספק גישה ושימוש בכל מידע,  .1

נתונים, תיעוד, זמן מחשב, מתקנים, שטח 

עבודה ושירותי משרד, אשר לדעת הספק 

 יש צורך בהם. 

 

תמנה נציג שיאפשר קשר מקצועי ומהיר עם  .2

נותן השירות, ואשר יהיו לו הידע והסמכות 

 לחייב את הספק. 

 

ימים  3תוך  -תספק מידע ומענה לשאלות  .3

מיום הבקשה; קיום פגישות עם גורמים 

ימים מיום  5תוך  -שונים אצל המועצה 

הבקשה; בדיקת מסמכי ביניים ומסירת 

יהם או תגובתה המלאה של המועצה על

אישורה, וכן תגובה או אישור לכל תוצר שלא 

ימים  7תוך  -נקבע לגביו מועד ספציפי אחר 

מיום הגשתם. לא נמסרה תגובת המועצה 

הימים  7למסמך ו/או לתוצר בפרק זמן של 

 הנ"ל, ייחשב המסמך ו/או התוצר כמאושר.  

 
 
, מובהר . חרף האמורהמבוקש אינו מקובל .1

צא זאת כנחוץ, תימבלבד ככל שהמועצה ש

למאגרי המידע  תן לספק הזוכה גישהינת

 ולתשתיות המועצה, בהיקף שתקבע. 

 

המבוקש מקובל. המועצה תמנה רפרנט  .2
מטעמה, שיוסמך ליתן הוראות לזוכה 

 במכרז. 
 

 

לצד האמור מובהר,  המבוקש אינו מקובל. .3
בהקמת מובהק עצמי כי למועצה אינטרס 

בהקדם האפשרי, ולפיכך  והפעלת המערכת
 בדעתה לפעול כדי להגשים מטרה זו.

מאחר והספק ישקיע משאבים רבים לצורך קיום  4.3 חוזה 45
מחויבויותיו ע"פ חוזה זה נבקש, כי סעיף זה 
ישונה כך שלמועצה תהיה אפשרות לסיים את 
החוזה רק במקרה של הפרת חוזה ע"י הספק. 

המועצה לשלם לחילופין, נבקש לקבוע חבות של 
גם עבור הזמנות/הוצאות שהוצאו בקשר עם 
מתן השירותים או מוצרים שהוחל בתהליך 
רכישתם על ידי הספק עד לתקופת הסיום 
והביטול ושאלו אינם ניתנים לביטול. עוד נבקש 

יום מראש ובכתב טרם  90כי תינתן התראה של 
 ביטול ההסכם בכל עת על ידי המועצה.

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש להבהיר כי אספקת שירותים נוספים  4.4 חוזה 46
שאינם כלולים במפרט הטכני תהא בהתאם 

 לתשלום נוסף שיוסכם בין הצדדים.

ספחיו מדברים נהמבוקש אינו מקובל. החוזה ו
 בעד עצמם בעניין זה.

נבקש להסיר את הדרישה כי לא תינתן תוספת  5.3 חוזה 47
התקנת תשלום עבור הרחבת רישיונות, 

פונקציות ו/או יישומים נוספים במערכת, תוספות 
אלו דורשות תשומות נוספות ועלויות שאינן חלק 
מתכולת ההצעה ואינן כלולות בהצעת המחיר 
ועל כן נבקש כי במידה ויידרשו , תשולם לספק 
תמורה נוספת המוסכמת על שני הצדדים 

 כמקובלת במכרזים מסוג זה

כלל הנדרש כי יובהר  המבוקש אינו מקובל.
בתקופת הפיתוח של המערכת, כהגדרתה בס' 

המופיעים  כלל האפיוניםלרבות לחוזה,  4
במפרט הטכני, כלולים בתמורה שתשולם 

 לזוכה. 
לאחר שלב תיקון ליקויים בתום שו"שים שיידרשו 

חורגים מגדר אכן ולאחר עלייה לאוויר, הרצה, 
 .מפרטה
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הפעילות של המוקד יהיו בימים נבקש כי שעות  )ה( 5.4 חוזה 48
ללא ימי  08:00-17:00ה' בכל שבוע בשעות -א'

 שישי וערבי חג כמקובל במכרזים מסוג זה.

 . המועצה עובדת בימי שישיהמבוקש אינו מקובל
 ., והשירות נדרש גם ביום זה)למשל(

" לפי חוק הודעה 14" במקום "30נבקש לכתוב " )ד( 5.9 חוזה 49
 מוקדמת. 

 .אינו מקובלהמבוקש 

 5נבקש להוסיף בסוף הסעיף "שיתקבל תוך  7.1 חוזה 50
 ימים מיום המצאת החשבונית על ידי הספק".

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש להוסיף אחרי המילים "חשב המועצה" את  7.4 חוזה 51
ימים מיום המצאת  5-המילים "לא יאוחר מ

 החשבונית על ידי הספק".

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע/ערבות  )א( 8.2 חוזה 52
הבדק יתבצע רק במקרה של הפרה יסודית שלא 
תוקנה לאחר קבלת התראה בכתב על כך מאת 
המועצה, ולאחר שניתנה לספק שהות סבירה 
לתיקון הטעון תיקון. בהקשר זה נבקש לקבוע כי 
יחולטו רק סכומים בגין נזקים שהוכחו, וכי 

א תהווה פיצוי מוסכם. האמור רלוונטי הערבות ל
 לחוזה. 16.4-)ו( ו8.2)ה(, 8.2גם לסעיף 

המבוקש אינו מקובל. התראה טרם מימוש 
 .לחוזה )ו(8.2 'בס מצוינת

נבקש למחוק את הדרישה לחידוש הערבות  )ה( 8.2 חוזה 53
בהיקפה המלא במקרה שהערבות מומשה, שכן 

מוגבלת משמעות דרישה זו הינה ערבות שאינה 
 בסכום, וזוהי דרישה בלתי סבירה.

המבוקש אינו מקובל. לא יתאפשר ניהול סיכונים 
, ודווקא המבוקש אינו סביר. ערבות מבוסס

המועצה מצפה מהספק הזוכה לא להפר את 
 החוזה עימה.

נבקש למחוק את המילים "להנחת דעתה"  )ו( 8.2 חוזה 54
רלוונטי, המהוות קריטריון סובייקטיבי. האמור 
)ז(, 15.1בשינויים הנדרשים גם לסעיפים 

 )ט( לחוזה.15.1)ח(, 15.1

 .המבוקש אינו מקובל

נבקש כי חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן  9.4 חוזה 55
פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, 
בכפוף לכך שהמועצה העבירה לספק את 
השליטה הבלעדית בניהול ההגנה ו/או מו"מ 

סייע לספק ככל שנדרש על ידו באופן לפשרה, 
סביר ולא התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה 

 כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך בכתב.
 לחוזה. 11.3האמור רלוונטי גם לסעיפים 

 9.4לעניין ס' . יובהר המבוקש אינו מקובל
על כל  כי המועצה תודיע לספק הזוכהלחוזה, 

הודעה קבלת בסמוך להליך שנוגע בעניין, 
 ראשונה על כך.

.  אחריות הצדדים מתבקשת להיות על פי דין. 1 11.1 חוזה 56
נבקש להוסיף אחרי המילה "אחראי" את 
המילים "על פי הוראות הדין". כמו כן, נבקש 

 למחוק את המילים "ו/או עקיפים".
 
. נבקש למחוק את הפסקה השנייה של תת 2

סעיף זה שכן מתן פטור גורף למועצה 
מאחריות מטיל על הספק אחריות רחבה מזו 
המוטלת בדין, מה גם שאחריות זו אינה בת 
ביטוח. מעבר לכך, אחריות בנזיקין יכולה 

 להיות גם משותפת. 

הספק לחוזה, אחרי המילים " 11.1בסעיף  . 1
. "על פי דין" יבואו המילים" ייהיה אחרא

 המבוקש בסיפא אינו מקובל.
 
 
פסקה שניה בחוזה, אחרי  1.1בסעיף   .2

המילים "מכל אחריות וחבות" יבואו המילים 
. לא יחולו שינויים נוספים "על פי כל דין"

 בסעיף.
 

 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.
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נבקש למחוק את המילה "המלאה" ולכתוב  11.2 חוזה 57
 במקום את המילים "על פי הוראות הדין". 

בנוסף, נבקש למחוק את הפסקה השנייה של 
ראו הסבר לעיל באשר למתן  –תת סעיף זה 

 פטור מוחלט מאחריות למועצה.

הספק יישא לחוזה, אחרי המילים " 11.1בסעיף 
". "על פי דין " יבואו המיליםבאחריות המלאה

 המבוקש בסיפא אינו מקובל.
 

 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות  11.3 חוזה 58
לחוזה זה )ראו לעיל(. בנוסף, נבקש  9.4בסעיף 

למחוק את הסיפא של הסעיף לפיה "היקף 
 הפיצויים יוגבל לגבולות הכיסויים הביטוחיים

להלן" שכן אין זה מקובל  12.1הנקובים בסעיף 
להגביל את האחריות לגובה הכיסוי הביטוחי, 
אלא מקובל להגביל לגובה התמורה. בהתאם 

 נבקש להוסיף את הפסקה הבאה:
נבקש להוסיף כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל 
מקום אחר בהסכם ו/או בדין הספק לא יישא 

מיוחד או באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, 
עונשי שייגרם למועצה ו/או לצד שלישי כלשהו, 
לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, 
אובדן זמן מחשב, עלויות זמן השבתה, וכי גבול 
האחריות לפיצוי בגין נזק ישיר לא יעלה על גובה 

 התמורה השנתית ששולמה לספק.
הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה 

שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין מכל סוג 
חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, למעט תביעות בגין 

 נזקי גוף או נזק לרכוש מוחשי.

 המבוקש אינו מקובל.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט  11.4 חוזה 59
נזק שנגרם בזדון על ידי המועצה ו/או מי 

 מטעמה".

"למעט ים לחוזה, יתווספו המיל 11.4 'בסיפא לס
נזק שנגרם בזדון על ידי המועצה ו/או מי 

 .מטעמה"
 

 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

המילה "הפסד " תמחק  –. 12.4סעיף . 1 12 חוזה 60
ובמקומה ירשם " אובדן ו/או נזק בגין אירוע 

 מכוסה עפ"י הפוליסה".
 
המילים "לגרום לכך" ימחקו  -  12.6סעיף  . 2

ובמקומם ירשם "לדרוש מ", המילה "הפסד" 
 תמחק ובמקומה ירשם "נזק" 

 
 ימחק  - 12.20סעיף  . 3

 המבוקש אינו מקובל. . 1
 
 
 
לחוזה  12.6 'הרישא אינה מקובלת. בס. 2

" ירשם בכדי למנוע הפסדבמקום המילים "
 "בכדי למנוע נזק"

 
 שינויים נוספים בסעיף.לא יחולו 

האמור בסעיף זה אינו מקובל ככל שהנזק נגרם  12.18 חוזה 61
 על ידי המועצה ו/או מי מטעמה.

 המבוקש אינו מקובל.

נבקש להחיל את החריגים לסודיות המבוקשים  13.1 חוזה 62
כתב התחייבות  –לנספח "ב" לחוזה  2בסעיף 

 לשמירת סודיות.

 המבוקש אינו מקובל.



 דיגיטלית     

 חוות שיקמים רוחמה ניר עם נחל עוז כפר עזה יכיני דורות גבים ברור חיל ארז אור הנר איבים
 SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON 7810000מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 

 
 חתימת המציע: ________________

# 
 /עמוד

 מסמך
 תשובה שאלה סעיף

נבקש למחוק את המילים "מהווה" ולכתוב  13.2 חוזה 63
 במקום "עשוי להוות".

מהווה לחוזה, במקום המילים " 13.2 'בס
 ."עשויה להוות עבירה" ייכתב "עבירה

 
 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

 נבקש לתקן את הסעיף באופן הבא: 14.1 חוזה 64
להבהיר כי הספק איננו מעביר למועצה  .1

במערכת או בכל התאמה או פיתוח בעלות 

שיעשה עבור המועצה במערכת. המועצה 

הינה הבעלים במידע בנתונים ובדוחות 

שיופקו באמצעות המערכת והיא רשאית 

לעשות בהם כל שימוש כמפורט בהסכם, אך 

אין בהסכם כדי להעביר לבעלותה כל חלק 

 מהמערכת עצמה.

 

להבהיר כי השימוש במערכת הינו בכפוף  .2

ות רישיונות היצרן או בעלי הרישיונות למגבל

בתוכנות, שכן מדובר במערכת המבוססת 

 גם על תוכנות קוד פתוח. 

 

להבהיר למען הסר ספק כי לא תועברנה כל  .3

זכויות קניין רוחני ב"מוצרי מדף" או בזכויות 

צדדים שלישיים, אלא רק רישיון שימוש 

 בהם.

 
לחוזה מדבר בעד  14.2-14.1 'האמור בס .1

מערכת ב לא מועברת בעלות. עצמו

ישיון שימוש ניתן רלמועצה  . המסופקת

, למעט מקום בו נדרש פיתוח בתוכנה

היא תהא תוכנה, הייעודי למועצה, שאז 

בקוד המקור שלו,  ורשאית לעשות בו, 

 .14.2נקוב בסעיף כ שימוש שאינו מוגבל

 
 
 האמור מקובל, וכך מובהר. .2

 
 
 
 1 המועצה חוזרת על תשובתה בס"ק .3

 זו לעיל. 64שאלה ל

 
 

האמור בסעיף זה איננו מקובל. הפיתוחים הינם  14.2 חוזה 65
בבעלות הספק, ויועבר בהם רישיון שימוש 

 14.3למועצה. האמור רלוונטי גם ביחס לסעיף 
 לחוזה בקשר עם תוצרי העבודה.

 

 לעיל. 64 בס'המועצה חוזרת על תשובתה 
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 SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON 7810000מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 

 
 חתימת המציע: ________________

, 14.4 חוזה 66
14.5 ,
14.7 

האמור בסעיפים אלו איננו מקובל. נבקש 
להבהיר כי רישיון השימוש במערכת מוענק 
למועצה במגבלות שלהלן, והמועצה מתחייבת 

 בזה כלפי הספק כדלקמן:  

לא להעתיק, לשכפל, לתרגם, או לשנות את  .1
המערכת )או לנסות לעשות את כל אלו או 
פעולות דומות לאלו( שלא בהתאם להוראות 

א לצורך שימוש פנימי רגיל הסכם זה ושל
 וסביר; 

לא להעביר לאחרים, בין בתמורה ובין שלא  .2
בתמורה, את רישיון השימוש, ו/או להעביר 
את המערכת לאחרים או לתת רישיון משנה 
לשימוש המערכת ו/או להעבירה בצורה 
אחרת כלשהי ו/או לחשוף אותה, לצד ג' 

 כלשהו;

לעשות שימוש בתוכנה אך ורק לצרכיה  .3
מושיה של המועצה עצמה בהתאם ושי

להוראות הסכם זה ולהנחיותיו המקצועיות 
 של הספק;

לא להסיר, לא למחוק ולא לשנות המערכת  .4
ו/או בכל העותקים שלה ו/או בתיעוד את 
הודעת הספק על היותו בעל הזכויות )לרבות 

אם נכללה  -זכויות היוצרים( המערכת 
 הודעה כאמור;

כלשהו, בכל לא למסור או לאפשר לצד ג'  .5
צורה ואופן, לבחון, לתרגם או להתאים )או 
לנסות לעשות את כל אלו או פעולות דומות 
לאלו( את המערכת ובכלל זה, אך מבלי 
לפגוע בכלליות האמור, תוכניות המקור 

(SOURCE CODE אם תהיינה בידי )
המועצה, תוכניות המופיעות בשפת מכונה 

(OBJECT CODE) תיעוד, רשימות ,
 ב;וכיו"

לא ליצור כל עבודה נגזרת של התוכנה או  .6
חלקה, ולא לעשות כל פעולה שמטרתה 
פיצוח קוד המקור של המערכת ו/או חשיפת 
התוכנה בשפת המקור, בין באמצעות הידור 

( ו/או הרכבה הפוכה decompilingחוזר )
(reverse assemble ו/או ניתוח או ,)

בדיקות אחרות של התוכנה לשם ביצוע 
(, reverse engineeringהופכת )הנדסה מ

באמצעים מכאניים, אלקטרונים, ידניים ו/או 
 בכל דרך אחרת; 

לא לרכוש או למכור או לנסות לרכוש או  .7
למכור כל זכות או קניין במערכת, בעצמו או 

 באמצעות צד שלישי.

 מובהר כדלקמן:
 
 
 
 
 המבוקש מקובל. .1

 
 
 
ליבת בנוסחו.  מקובל,אינו המבוקש  .2

בכפוף לאפשרות המבוקש מקובלת, 

 המועצה להעביר את רישיון השימוש

, בשליטתהשלתאגיד עירוני  במערכת

 .בלבד תואם חוזהשימוש לל

 

 .המבוקש מקובל .3

 

 
 המבוקש מקובל. .4

 
 
 
 המבוקש מקובל. .5

 
 
 
 
 
 
 
 המבוקש מקובל. .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 המבוקש מקובל. .7



 דיגיטלית     
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 חתימת המציע: ________________

# 
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 מסמך
 תשובה שאלה סעיף

 יובהר כי המערכת מבוססת על תוכנות קוד 14.6 חוזה 67
 פתוח של צדדים שלישיים.

 מובהר כמבוקש.

יום  14נבקש ליתן ארכה לתיקון ההפרה בת  15.2 חוזה 68
 לפחות טרם ביטול ההסכם. 

לחוזה  15.2המבוקש אינו מקובל. בסיפא לסעיף 
למתן הודעה מראש על כך, האמור כפוף " ייכתב

 ".)שבעה( ימים מראש 7לפחות 
 

 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

נבקש לכתוב "על ידי הצדדים" במקום "על ידי  16.3 חוזה 69
 המועצה".

 המבוקש מקובל. 

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום  16.4 חוזה 70
קצוב ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש 
להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י חוזה 

עפ"י  זה בלבד. קיום או אי קיום מחויבויות הספק
חוזה זה לא ישפיעו על קיום מחויבויותיו עפ"י 
הסכמים אחרים בין הצדדים ועל קיום מחויבות 
המועצה עפ"י אותם הסכמים; הסנקציה של 
קיזוז צריכה להיות קשורה קשר ישיר לאי קיום 
מחויבות ספציפית וישירה. כמו כן נבקש הודעה 

 ימים טרם ביצוע הקיזוז. 7מראש ובכתב של 

תאם למחוק את המילים "או מכל מקור נבקש בה
 אחר".

 .המבוקש אינו מקובל

חוזה,  71
 נספח ב

נבקש להוסיף לסעיף זה את החריגים  2
המקובלים לחובת הסודיות, לפיהם חובת 
הסודיות לא תחול על: )א( מידע שהיה ו/או הפך 
נחלת הכלל )ב( שהיה מצוי בחזקתו של הספק 
קודם לגילוי ע"י המועצה ללא הפרת חובת 
שמירת סודיות; ו/או )ג( שפותח באופן עצמאי 

לספק ע"י צד  ע"י הספק; ו/או )ד( מידע שנמסר
ג' ללא הפרת חובת סודיות; ו/או )ה( מידע אשר 
יוצר על ידי הספק במסגרת תכולת העבודה על 
פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי לרבות ידע 

-knowמקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, 
how  וכו', ואינו מהווה פיתוח ייחודי עבור

עפ"י המועצה; ו/או )ו( מידע אשר גילויו נדרש 
 דין".

לכתב התחייבות לשמירת סודיות, נספח  3 ס'ב
 )ו( בזו הלשון:3"ב" לחוזה, יתווסף ס"ק 

ההתחייבות בסעיף זה לעיל לא תחול על לא "
תחול על: )א( מידע שהיה ו/או הפך נחלת הכלל 

קודם לגילוי ע"י המועצה י )ב( שהיה מצוי בחזקת
ללא הפרת חובת שמירת סודיות; ו/או )ג( 

ו/או )ד( מידע  ל ידיבאופן עצמאי ע שפותח
ע"י צד ג' ללא הפרת חובת סודיות;  ישנמסר ל

ו/או )ה( מידע אשר יוצר על ידי במסגרת תכולת 
העבודה על פי המכרז ואשר הינו גנרי, כללי 
לרבות ידע מקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, 

know-how  וכו', ואינו מהווה פיתוח ייחודי עבור
או )ו( מידע אשר גילויו נדרש עפ"י המועצה; ו/

 ".דין
 

 לא יחולו שינויים נוספים בסעיף.

חוזה,  72
 נספח ב

נבקש להוסיף אחרי המילים "בתוקפן גם" את  4
 שנים".  3המילים "

 המבוקש אינו מקובל.
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חוזה,  73
 נספח א'

לאחר המילים "הפוליסה לאחריות  –סעיף ג' . 1 
מקצועית" יתווספו המילים "משולבת חבות 

לפי המילה "פוליסה"  – 7מוצר" שורה 
 תיתוסף המילה "אולם" 

 

לאחר המילים "תקופת גילוי שישה  – 8שורה . 2
חודשים" יתווספו המילים "למעט במקרה 
של אי תשלום פרמיה ואו מרמה ובלבד שלא 

 חלופי המכסה את אותה חבות".  קיים ביטוח

 

 60,000 -המילים "אינה עולה על ו – 9שורה . 3 
 1000,000$ימחקו ובמקומם ירשם "  –"  ₪

 )מאה אלף דולר(

 

לסיפא יתווספו המילים" בקשר  – 1סעיף  .4

 נשוא אישור זה" לשירותים 

 

המילה "לפחות תמחק לסיפא  -  2סעיף  .5

יתווספו המילים" ובכפוף להעברת כתובת 

 המועצה" 

 

לאחר  –למשפט האחרון לפני החתימה  .6

 המילה "לתנאי" יתווספו המילים "וסייגי" .

 המבוקש מקובל.. 1
 
 
 
 
 
 . המבוקש מקובל.2
 
 
 
 
 .מקובלאינו המבוקש . 3
 
 
 
 
 .מקובלאינו המבוקש . 4
 
 
 
  :הינה. כתובת המועצה אינו מקובל. המבוקש 5

 , ד.נ  חוף אשקלון, מועצה אזורית שער הנגב
7810000. 

 
 
 .. המבוקש מקובל6
 

 לא יחולו שינויים נוספים בנספח.

 
 םחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגיש יםומהו וההבהרות שפורסמו, המועצהמענה 

ם כדין על ידי מיחתו םמסמכי המכרז המוגשים על ידם, כשהוההבהרות שפורסמו, ולשאר ביחד ובצמוד ליתר 
 .מורשי החתימה של המציע, באופן המפורט בכתב ההוראות

 
 

 המועצה האזורית שער הנגב
 


