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 11.07.2021 

 

 לכבוד

 /17121משתתפי מכרז 

 

 שרותי אחזקת מכשור במתקני הצפון -21/171מכרז הנדון : 

 

 להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו להליך הנדון. .1

למען הסר ספק, בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על  .2

 יוותרו כמות שהן במסמכי ההליך.  -ידי החברה 

 הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע. .3

 . 15.07.2021ליבכם כי מועד הגשת ההצעות נדחה ליום  תשומת .4

 

 
 
 

  רכה,בב
 

 מאיה בן דור, עו"ד
 מחלקת רכש והתקשרויות
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 תשובה שאלה סעיף מ"ס 

נבקש להבהיר, כי מאחר ומדובר על התקשרות  3סעיף  /2-4חוזה/ עמ'   .1
עם חברה ההצהרות/ התחייבויות כאילו 
מדובר על התקשרות עם יחיד שאינו חברה 

)תתי  אינה רלוונטיות ויש למחוק אותן
, 3.11, 3.10, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.2סעיפים 

3.12.) 
 

 בנוסף נבקש לבצע את השינויים הבאים:
שורה ראשונה, כי במקום  – 3.5סעיף  .א

" תבוא עוסק" עצמאיהמילים "
של ". וכי המילים "תאגידהמילה "

 " תמחקנה.בביטוח לאומי", "עצמאי
כי בסיפא של הסעיף  – 3.9סעיף  .ב

, כפי שנקבע על ידי יבואו המילים "
בית המשפט, בית הדין, רשות, 

 ".מוסד או הפורום המוסמך
שורה שניה, כי במקום  – 3.12סעיף  .ג

תחילת היחסים בין המילים "
שנקבע כי " יבואו המילים "הצדדים

החלו יחסי עובד מעביד בינו לבין 
". בנוסף נבקש כי בשורה החברה

בשיעור השלישית, במקום המילים "
" ה על הקרן הצמודהלשנ 4%של 

 ".על פי דיןיבואו המילים "
שורה ראשונה, כי  – 3.14סעיף  .ד

" הוצאה, תשלום ו/אוהמילים "
תמחקנה. כמו כן נבקש כי אחרי 

". ישיר" תבוא המילה "נזקהמילה "
שורה שניה, נבקש כי במקום המילה 

 ".החלטה" תבוא המילה "טענה"
שורה ראשונה, כי אחרי המילה  – 3.15סעיף 

". הסבירות" תבוא המילה "המשפטיות"
בנוסף נבקש כי בסיפא יבואו המילים 

מובהר בזאת, כי החברה לא תהא רשאית "
להתפשר בהליך כאמור למעט אם קיבלה 

לכך את הסכמת נותן השירותים מראש 
 ".ובכתב

הבקשה 
 נדחית. 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים: 4.2סעיף  /4חוזה/ עמ'   .2
במקום המילים שורה ראשונה, כי  .א

" יבואו תהיה החברה רשאית"
 ".הצדדים רשאיםהמילים "

שורה שלישית, כי אחרי המילה 
ובגין " יבואו המילים "בפועל"

חומרים וציוד שנותן השירותים 
הזמין לצורך מתן השירותים אשר 

 ".לא ניתן להחזירם לספק

הבקשה  .א
 נדחית

הבקשה  .ב
 נדחית

שורה שניה, נבקש כי אחרי המילה  6.4סעיף  /5חוזה/ עמ'   .3
, אשר " יבואו המילים "המתוקן"

הודעה על הצורך לתקנו תינתן על 
ידי החברה לנותן השירותים בכתב 

ימים מהמועד בו  5 -לא יאוחר מ
 ".הגיש את החשבון

הבקשה 
 נדחית
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 נבקש לבצע את השינויים הבאים: 8ף יסע /5חוזה/ עמ'   .4
המילה שורה ראשונה, כי אחרי  .א

" תבוא המילה ומחדליו"
 ".הרשלניים"

" ויפצה אושורה שניה, כי המילים "
תמחקנה. כמו כן, נבקש כי אחרי 

" תבוא המילה הנזקיםהמילה "
 ".הישירים"

הבקשה 
 נדחית

נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו  9.3סעיף  /5חוזה/ עמ'   .5
מובהר בזאת, כי במידה המילים "

ונותן השירותים העביר לחברה 
מידע על העובדים מטעמו תהא 

לשמור על המידע  מחויבתהחברה 
כאמור בסודיות מלאה ובהתאם 
להוראות כל דין חל לרבות חוקי 

 ."הגנת הפרטיות

 מקובל

 נבקש לבצע את השינויים הבאים: 11.1סעיף  /6חוזה/ עמ'   .6
ולטובת שורה שניה, כי המילים " .א

 " תמחקנה.החברה
וכל עוד שורה שלישית, כי במקום המילים "

אחריותו קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי 
כל עוד הסכם זה " יבואו המילים "כל דין

בתוקף, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 
שנים נוספות לאחרת תום תקופת  3למשך 

 ".ההסכם

הסעיף יימחק 
ובמקומו 

ירשם: 
"הוראות 

נן הביטוח הי
כמפורט 

בנספח ו' 
 )ביטוח(.

סעיף  /14חוזה/ נספח ב'/ עמ'   .7
2.2 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
שורה ראשונה, כי אחרי המילה  .א

חוזרת " יבואו המילים "הפרה"
". כמו כן, נבקש כי במקום ונשנית

 ".500" יבוא המספר "1500המספר "
ומבלי שלנותן שורה רביעית, כי המילים "

כל תביעה או טענה בקשר עם השירות תהא 
 " תמחקנה.האמור

הבקשה 
 נדחית

סעיף  /15חוזה/ נספח ב'/ עמ'   .8
2.3 

שורה ראשונה, נבקש כי אחרי 
" תבוא המילה מכל סכוםהמילים "

 ".קצוב"

הבקשה 
 נדחית

נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו  1סעיף  /16חוזה/ נספח ג'/ עמ'   .9
הגדרת המונח "מידע"  .2המילים "

מידע שהצד האחר יכול לא תכלול: 
להוכיח לגביו שהוא בגדר אחד 

מידע המצוי כדין ( 1) מהבאים:
ברשות הצד האחר לפני גילויו על פי 

מידע אשר לאחר ( 2: )הסכם זה
גילויו הפך למידע ציבורי או שבדרך 

אחרת הפך בגדר נחלת הכלל מבלי 
שהצד האחר יפר את הוראות 

ידע אשר הגיע כדין ( מ3: )זההסכם 
לרשות הצד האחר מצד שלישי ללא 
התחייבות לשמירת סודיות, ואשר 
לפי ידיעת הצד האחר גילויו לידיו 

אינו מפר התחייבות לשמירת 
סודיות על פי הסכם או חובה 

חוקית אחרת שיש לאותו צד שלישי 
כלפי הצד המגלה ביחס לאותו 

 הבקשה נדחית. 
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מידע אשר פותח או ( 4: )מידע
בנפרד ובאופן עצמאי על ידי נרכש 

הצד האחר, ללא כל קשר למידע 
( 5: )פי הסכם זה-שנמסר לו על

מידע אשר גילויו הותר מפורשות 
 ".בכתב על ידי הצד המגלה

סעיף  /18חוזה/ נספח ה'/ עמ'   .10
 .א3

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
שורה ראשונה, כי במקום המילה  .א

". לשפות" תבוא המילה "לפצות"
בנוסף נבקש כי במקום המילים 

" יבואו המילים כתוצאה מהגשת"
 ".בהתאם לפסק דין חלוט"

" מלאשורה שניה, כי המילה "
תמחק. בנוסף נבקש, כי אחרי 

" יבואו המילים עו"דהמילה "
 ".באופן סביר"

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הנספח חוזה/ ערבות אישית  .11
 נבקש לבצע את השינויים הבאים: 21-23עמ' חוזה/ נספח ו'/   .12

שורה ראשונה, כי המילה  – 1סעיף  .א
 " תמחק. כל"

וכל שורה שניה, כי במקום המילים "
עוד קיימת אחריות נותן השירות 

ולעניין " יבואו המילים "מכח הדין
 3ביטוח אחריות מקצועית למשך 

שנים נוספות לאחר תום תקופת 
 ".ההסכם

 אנא העבירו את הטבלה. – 2סעיף  .ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שורה שלישית, כי במקום  – 4סעיף  .ג
 ". עם" תבוא המילה "מידהמילה "

 
בנוסף נבקש, כי בשורה השביעית, 

" יבואו שינוי לרעהאחרי המילים "
 ".במהלך תקופת הביטוחהמילים "

, שורה שלישית, כי המילה 5סעיף  .ד
 " תמחק.כל"

, שורה רביעית, כי המילה 7סעיף  .ה
 " תמחק.כל"

או , שורה שניה, כי המילים "8סעיף  .ו
 " תמחקנה.מי מטעם נותן השירות

 
, שורה שניה, כי המילים 9סעיף  .ז

 " תמחקנה.והבאים מטעמו"
 

 
 אישורים קיום ביטוחים: .ח

 
 מקובל

 
 מקובל

 
 
 
 

המילים "ייקבע 
בהתאם 
 לטבלה"
ימחקו 

במקומם 
ירשם: "הינו 

2,000,000  ₪
לתביעה 

ובמצטבר לכל 
תקופת 
 ."הביטוח

 
 לא מקובל

 
 מקובל

 
 

 מקובל
 

 מקובל
 

 לא מקובל
 

 לא מקובל
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נבקש למחוק את  –צד ג'  .1
, 327, 318, 317הקודים הבאים: 

329. 
 
 
 
 

נבקש  –אחריות מעבידים  .2
 .302למחוק את קוד 

 
נבקש כי  –אחריות מקצועית  .3

 1,000,000סכום הביטוח יהיה 
₪ . 
 

בנוסף נבקש למחוק את הקודים 
. כמו כן 327, 326, 321הבאים: 

התקופה  331נבקש, כי בקוד 
 .חודשים 6 -תשונה ל

 
 
 

נבקש למחוק  –פירוט השירותים 
 .088, 062את הקודים הבאים: 

,  318יימחקו 
. שאר 327, 317

המחיקות לא 
 מקובלות.

יתווסף קוד 
312. 

 
 מקובל

 
 לא מקובל

 
 

, 326יימחקו 
. יתווסף  331
332 (6 

שאר  חודשים(.
השינויים לא 

 מקובלים.
 
 

.  088יימחק 
השאר לא 

 מקובל
 

נבקש להבהיר, כי אי עמידה של  הבהרה כללית  .13
באיזה  נותן השירותים

מהתחייבויותיו, לרבות אי 
עמידה בלו"ז, אשרה נבעה 

כתוצאה ממגיפה, לרבות מגפת 
הקורונה, לא תחשב כהפרה, 

לא יישא בכל  נותן השירותיםו
אחריות כתוצאה מאי עמידה 

 בהתחייבות כאמור.

 הבקשה נדחית

 
 


