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  2016אוגוסט  29 שני  יום                                 
  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  דוא"לבאמצעות     
        

למתן שירותי ייעוץ בתחום הסייבר ואבטחת מידע,  000001/197/2016/פומבי מס' מסגרת מכרז 
  עבור רשות שדות התעופה   

  2הבהרה מס' 
  

 הרשות, להלן תפורט התייחסות ")הטופס(להלן: " לטופס הזמנת ההצעות 20.4בהתאם להוראות סעיף  .1
  :בקשר עם המכרז שבנדון נשאלואשר הבהרה שאלות ל

  

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  הזמנת ההצעותטופס 

  לא יחול שינוי בסעיף.

- עם זאת, הרשות מבהירה כי את המידע שנמסר על
ושלגביו נאמר  –ידיה במסגרת מסמכי המכרז 

פי מיטב ל ע מפורשות בסעיף כי הוא ניתן "...
בידה פי הנתונים הקיימים ל ידיעתה של הרשות וע

על המציעים לבחון   -..."  מכרזהפרסום במועד 
בעיני בעל מקצוע ולהפיק ממנו את מלוא 
המשמעויות בכל היבט שהוא, לצורך הגשת הצעתם 
במכרז ו/או אספקת השירותים באופן מלא, היה 

  .במכרז כהוזוכרז כוהצעתם ת

 המידע מלוא את למסור חובהה מוטלת הרשות על
 נכון נוהי שהמידע לכך אחריות עליה מוטלת וכן הרלוונטי
 לנכונות אחראית תהיה הרשות כי מבוקש. ומדויק

 הליך במסגרת למציע מוסרת שהיא המידע ואמיתות
 לשם זה מידע על ומסתמך מתבסס והמציע מאחר, המכרז
  . הצעתו הגשת

5.8  1.

 הבקשה נדחית.  .1

הרשות מבהירה כי במקרה ובו המצהיר מטעם  .2
נותן את  לטופס' דהמציע במסגרת נספח 
בשם המצהיר בעצמו  ,הצהרתו בשם המציע

ובשם בעלי השליטה המשמעותיים (כאמור 
במפורש בנספח) אין צורך למלא ו/או להגיש את 

 .1'דנספח 

 הבקשה נדחית. .3

  הבקשה נדחית. .4

תינתנה ביחס הנקובות בסעיף ההצהרות  כי מבוקש .1
לבעלי "שליטה מהותית" במציע כהגדרת מונח זה 

- בעלי שליטה בקרי גופים ציבוריים (בחוק עסקאות 
 . )מאמצעי השליטה 75%

 נספח על חותם ל"והמנכ להבהיר כי במקרה מבוקש .2
 בנוסף לחתום צריך לא הוא – ולמציע לעצמו ביחס' ד
 .1'ד נספח על

את המילים  3להחליף בסעיף  מבוקש: 1ד'-נספחים ד' .3
"לאחר בירור ובדיקה שביצעתי" במילים "למיטב 

 ידיעתי".

להמיר את הדרישה בחתימתו של מנכ"ל  מבוקש .4
המציע על כל אחד מהתצהירים במכרז בחתימתם של 
מורשי החתימה במציע. אין כל הצדקה ממשית לכך 
שחתימתם של מורשי החתימה הרלבנטיים במציע לא 

  תספיק לצורך התחייבות בשם המציע.

6.1.7 ,
 נספח ד'
  לטופס

2.

  הבקשה נדחית.

בנוסח נספח ב' ביחס לתצהיר הרשות מבהירה כי 
מי שמוסמך נדרש להצהיר בשם המציע  לטופס,

כפי  להצהיר מטעם המציע מכח תפקידו במציע
  .לטופס 7.2שנקוב בנספח ולא כפי שנקוב בסעיף 

 מהתצהירים אחד כלכי ניתן יהיה להגיש את  מבוקש
 במציע החתימה מורשיכשהם חתומים ע"י  במכרז

  . ולא ע"י מנכ"ל המציע

7.1 ,7.2 ,
7.4 ,

נספחים 
ד' -א', ב' ו
  לטופס

3.

מבוקש כי לצורך עמידתו של המציע בתנאים    .הבקשה נדחית
 6.1.3 –ו  6.1.2המקדמיים המופיעים בסעיפי משנה 

יוכל המציע לייחס ניסיון וכח אדם של חברת האם 
  ) במציע.100%המחזיקה בבעלות מלאה (

6.2.2  4.

  ת.ונדח ותהבקש

עם זאת, הרשות מבהירה כי הפעלת זכותה יחד 
כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של  מבוקש .1

 30הפרה יסודית וזאת לאחר הודעה מראש ובכתב של 
8.3 ,8.4 
טופס וכן ל

5.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות
(מכוח החוזה ו/או מכוח כל דין) לחילוט ערבות ו/או 
לקיזוז תיעשה (א) לאחר שתינתן לספק הודעה 

יום מראש, ובמהלך ימים אלו תהיה לספק  14בכתב 
זכות לטעון טענותיו וכן לתקן את הנדרש, וכן (ב) 
אך ורק בהתאם להוראות הרלוונטיות בדין ו/או 

  במסמכי המכרז בקשר לזכויות אלו.

יום ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט 
 הערבות.

כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם  מבוקש .2
  בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

14.5-14.7 
  לחוזה

 נספח א' לטופס הזמנת ההצעות

הכוונה ב"מספר תעודת הרישום של התאגיד" האם   חיובי.
של  .ח.פ- היא למספר הזיהוי של התאגיד, קרי ה

  החברה.

1.3  6.

חברי  5 -מקרה ולמציע יותר מהרשות מבהירה כי ב
הנ"ל, הרשות  1.5מסגרת סעיף הנהלה, אזי ב

הנדרש לעניין המנכ"ל והמנהלים תסתפק במידע 
  .הרלבנטיים למכרז בלבד

  הדרישה לכתובות ומספרי ת.ז. תהא ללא שינוי.

את המנכ"ל, בסעיף רק לפרט כי ניתן יהיה  מבוקש
בדרגת סמנכ"ל סמנכ"ל הכספים והמנהלים 

נבקש גם להוריד את  הרלבנטיים למכרז בלבד.
  הדרישה לכתובות ומספרי ת.ז.

1.5  7.

את שמות לפרט בסעיף רק כי ניתן יהיה מבוקש   מאושרת.הבקשה 
לחילופין,  מורשי החתימה הרלבנטיים למכרז זה.

נבקש כי כמענה לסעיף זה יצורף אישור זכויות 
החתימה הסטנרדטי של המציע התקף במועד הגשת 

  ההצעות.

1.6  8.

  ' לטופס הזמנת ההצעותבנספח 

   הבקשה נדחית.

ולהגיש את הצעתו  המציע רשאי לערוךמובהר כי 
ת וכן להוסיף לטבלאות ונפרד אותבאמצעות טבל

ומסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין בתצהירו, 
ובלבד שהטבלאות המצורפות, תיערכנה באופן זהה 
לטבלאות דלעיל, וכשלכל הנתונים המפורטים בהן 
ו/או במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות 

  תצהיר כמפורט בנספח זה להלן.

בכדי  WORDנספח ב' בפורמט מבוקש לקבל את 
שהטבלאות והתצהירים יהיו זהים בתוכנן ובאופן 

  עריכתם כמבוקש, בנספח.

.9  כללי

  נספח ג' לטופס הזמנת ההצעות

בין לשכת מבוקש לשנות את נוסח הנספח לנוסח שהוסכם   .הבקשה נדחית
  .החשכ"ל רואי החשבון לבין

.10  כללי

 חוזה

מבוקש כי ביחס לנקוב בסעיף יחולו ההוראות   הבקשה נדחית.
 הבאות:

במקרה של סתירה בנושאים טכניים תגברנה  - 
הוראות המפרטים הטכניים ואילו במקרה של 
סתירה בנושאים משפטיים, תגברנה הוראות 

 .החוזה

במקרה של סתירה בין הצעת הספק לבין המפרט  - 
  .יגברו הוראות ההצעה

 ,ו/או מקצועיבכל הקשור לנושא טכני  ,כמו כן
נספח מאוחר יגבר על נספח מוקדם לו ונספח 

  ספציפי יגבר על כללי.

1.4  11.

מבוקש להוסיף כי הודעה על החלפת באי כוחה של הרשות   הבקשה נדחית.
  תימסר לספק בכתב.

2.1.3  12.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

ניתן יהיה  2.2.1עניין סעיף להרשות מבהירה כי  .1
יום מראש ובלבד שהרשות  14לשלוח הודעה של 

אישרה את נציג הספק ובכפוף לזכותה כאמור 
 לחוזה.  2.2.5-ו 2.2.3בסעיפים 

בהתאם להוראות סעיף הרשות מבהירה כי  .2
בנסיבות בהן תבקש הרשות לחוזה  10.1.6

להחליף ו/או להפסיק את עבודתו של מי מאנשי 
עם הספק, תתקבל ההחלטה בדבר הצוות מט

בהתאם להוראות החוזה, כך גם לעניין 
המועדים להחלפתו ו/או הפסקת עבודתו של 

 אותו עובד.

  הבקשה נדחית. .3

כי הספק יהיה רשאי להחליף את נציג  מבוקש .1
הספק או כל איש צוות אחר בנסיבות שאינן 
תלויות בו (לדוגמא: מחלה, התפטרות העובד 
וכו'). הספק ייתן לרשות התראה ארוכה ככל 

 שניתן בנסיבות העניין.
כי בקשה להחלפת עובד או להפסקת  מבוקש .2

מטעמים סבירים  רשותהעסקתו תיעשה על ידי ה
גם סירובה של  וכי דעה מנומקת בכתבבלבד בהו

הרשות לבקשת הספק להחלפת עובדים, תיעשה 
 מטעמים סבירים בלבד.

החלפת עובד או הפסקת פעילותו מבוקש כי  .3
יום לכל  30בכפוף לאמור לעיל, תיעשה תוך 

  .הפחות

2.2 ,
10.1.3 ,
10.1.6  

13.

מבוקש להוסיף את המילה "בכתב" לאחר המילה   הבקשה מאושרת.
  "מוקדמת" בשורה שלישית.

2.2.3  

  
14.

, באחריותו של הספק לברר את הבקשה נדחית
  במסגרת הסעיף.הנדרש 

כלל המחלוקות המשפטיות בהם מצויה  שלא ידועיםן וכיו
  מבוקשת מחיקת הסעיף.הרשות, 

3.5.3  15.

הרשות מבהירה כי מדובר בעובדים מכלל 
  הקטגוריות. 

מקטגוריה א' בלבד מבוקש להבהיר האם מדובר בעובדים 
  או בעובדים מכל הקטגוריות?

3.13-3.15  16.

לעניין  3.13הרשות מבהירה כי לעניין סעיף  .1
הישארות העובדים, הדבר כפוף להסכמתו של 
כל עובד להליך היה והרשות תפעיל מנגנון זה, 
העובדים יספקו את השירותים מטעם הספק 
לפחות שנה מסיום תקופת החוזה ובמסגרת 

 המכרז העתידי (ככל שייחתם).החוזה של 

הנקובות  תהרשות מבהירה כי ההתחייבויו .2
כפופות להסכמת העובדים  3.15-ו 3.14בסעיפים 

 הרלבנטיים.

  הבקשה נדחית. .3

 כח של ההשארה להבהיר כי מבוקש - 3.13 סעיף .1
 והשירותים במידה לצורך המכרז העתידי, היא האדם
 ובכפוף, רצופות בתקופות יינתנו המכרזים שני לפי
 המציע של עובדים להיות ימשיכו עובדים שאותם לכך

 במציע תלויות שלא בנסיבות יחול לא – כלומר(
 ). כדוגמת התפטרות העובד

הרשות  – אחרים ספקים של עובדים של קליטה לגבי .2
 לאותם שמשולם שכרלא מספקת כל מידע לעניין ה

 לכך בכפוף תהאההתחייבות  מבוקש כיעובדים, לכן 
 ולא הספק אצל ההעסקה לתנאי הסכימו יםשהעובד

 .3.15 סעיף לגבי גם האמור נכון. להליך רק

  .מבוקשת מחיקת הסעיף – 3.14 סעיף .3

3.13-3.15  17.

הרשות מבהירה כי אין אפשרות לצרף את נוהל 
"דרך ארץ" למסמכי המכרז, המציעים רשאים 
לפנות לגוף הביטחוני הרלבנטי עימו הם עובדים על 

  מנת לקבל הבהרות בנושא. 

נוהל "דרך ארץ" לגבי "חדר  מבוקשת הבהרתכם וצרוף
  .שמור"

3.17  18.

כי אחריות הספק תהיה  מבוקש - 5.3 - ו 5.2סעיף  .1  הבקשות נדחות. 
למחוק בכל מקום את  מבוקשאחריות על פי דין. 

המילים "המלאה והבלעדית" ולהחליפן במילים "על 
 פי דין".

בשורה השישית את מבוקש למחוק  – 5.3סעיף  .2
המילים "גם אם ביצוע ו/או השירותים האמורים 

 כלוכן להבהיר כי אינם נדרשים במפורש בחוזה" 
 מפורטים אינם אשר שירות או פעולה לביצוע דרישה

, נוספת בתמורה יבוצעו מסמכי המכרז במסגרת
 .  שינויים נוהל י"בכפוף להסכמת הספק עפ

דרישת הסעיף אינה ברורה, מבוקש למחוק  - 5.4סעיף  .3
  את הסעיף.

5.2-5.4  19.

  



  
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750591:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

  

4

למחוק את הסעיפים ובכל מקום בו מדובר על  מבוקש  הבקשות נדחות.
 הרשותויתור על זכויות ומניעות מלטעון מצד המציע. 

  נהג על פי דין והמציע יהיה זכאי לטעון על פי דין. ת

6.6 ,7.6 ,
7.9 ,7.9.2  

20.

הרשות מבהירה כי הספק וכל נותני השירות מטעמו 
מחויבים בחתימה על כתב התחייבות בדבר היעדר 

עניינים כמפורט בנספח ד', יחד עם זאת ניגוד 
לרשות שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה 
הבלעדי לקבוע כי בהתקיים חשש לניגוד עניינים 
ו/או ניגוד עניינים כאמור ובמגבלות האפשריות 
תישלח הרשות לספק הודעה בכתב אשר בה יפורטו 

  נימוקי ההחלטה לעניין זה.

כי הספק עלול  בכל מקרה בו מצאה הרשות כי מבוקש
נים, תינתן לספק זכות ילהימצא במצב של חשש לניגוד עני

 יהיה והמציע דין פי על נהגת הרשותטיעון בפני הרשות. 
  דין. פי על לטעון בכל מקרה זכאי

7.9  21.

הרשות מבהירה כי מדובר בעובדים מכלל 
  הקטגוריות.

ג'  -מבוקש להבהיר האם מדובר בעובדים מקטגוריות ב' ו
  בעובדים מכל הקטגוריות? בלבד או

10.1.3  22.

מבוקש להוסיף את המילה "בכתב" לאחר המילה   הבקשה מאושרת.
  "מוקדמת" בשורה שלישית.

10.1.3  23.

להוסיף בשורה הראשונה לאחר המילה "אחראי",  מבוקש  הבקשה נדחית.
  זה".  חוזהאת המילים "על פי דין והוראות 

10.2.8  24.

 הוראות פי על אחראי יהיה הספק כימבוקש להבהיר   הבקשה נדחית.
 ורלוונטיים עליו שחלים ככל ורק אך המפורטים הדינים
  .זה מכרז נשוא לעבודות

10.2.9  25.

כי הספק ועובדיו יפעלו על פי הנחיות מבוקש להבהיר   הבקשה נדחית.
 החוזהנציגי הרשות ככל שאלו הינן בכפוף להוראות 

בכל מקרה הספק לא יהיה אחראי כל וכי והמכרז 
נזק/תוצאה/השלכה של פעולה שביצע על פי הנחיות 
הרשות ו/או נציגיה, בניגוד לחוות דעתו המקצועית של 

  הספק. 

10.2.10  26.

הרשות מבהירה כי רק במקרה בו תתקבל תביעה 
ימי עבודה  10משפטית תימסר לספק הודעה בתוך 

בהתאם לשיקול והספק יהא רשאי לפעול בעניין זה 
 דעתו הבלעדית.

  

 יהיה הספק ידי על שיפוי מקרה בכל כימבוקש להבהיר 
 מוסמכת שיפוטית ערכאה של חלוט דין פסק למתן בכפוף
 על מידית הודעה לקבלן יתןתרשות שה ולכך

 על בלעדית שליטה לספק וייתן התשלום דרישת/התביעה
לפשרה (ולא רק יתאפשר לספק  מ"המו/ההגנה ניהול

  .להצטרף לתביעה כמתגונן כאמור בסעיף)

10.2.11  27.

"עו"ד"  מבוקש להוסיף את המילה "סביר" לאחר המילה  הבקשות נדחות.
הוסיף את המילה "סבירות" לאחר המילה וכן ל

  ."הוצאות"

10.2.11.1  28.

 53תשומת לב המציעים למענה הרשות לשאלה 
  להלן.

 המבוקשים והקיזוז הערבות חילוט תנאימבוקש כי יחולו 
  .להלן 53בשאלה 

10.2.11.3  29.

 27תשומת לב המציעים למענה הרשות לשאלה 
  לעיל.

מבוקש להוסיף כי הרשות לא תתפשר עם צד ג' ללא 
  אישור מראש ובכתב של הספק.

10.2.11.5  

  
30.

מסירת תלושי השכר תיעשה בכפוף ליכולתו של כי מבוקש   הבקשה נדחית.
או  להסכמת העובדים הספק לעשות זאת על פי דין ובכפוף

להגביל את זכאות הרשות לבדוק את תלושי לחילופין 
 1השכר של העובדים, לפעילות שתהיה במסגרת קטגוריה 

  .בלבד

10.3   31.

מבוקש להבהיר האם הסעיף מתייחס לעיכוב כתוצאה   חיובי.
  מהספק?

11.4  32.

.33  11.4  מבוקשת מחיקת הסעיף.  הבקשה נדחית.

  :הפסקה הבאאת המבוקש להוסיף   .הבקשה נדחית

 הספק אינו ומוסכם, כי מובהר"על אף האמור לעיל, 

12  

  
34.
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 לאבדן זאת ובכלל תוצאתייםו לנזקים עקיפים אחראי
 מחוסר נתונים, נזקים הנובעים אבדן הפסדים, הכנסות,
 במוניטין". פגיעה ונזקי בשירותים שימוש לעשות יכולת

לנזקים ישירים  הספקמבלי לגרוע מהאמור, אחריות "
תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה בפועל עבור 

על פי הסכם זה  י הספקהשירותים המסופקים על יד
   ."בתקופה של ששת החודשים שקדמו ליצירת החבות

  

 הבקשה נדחית. .1

 הבקשה נדחית. .2

 הבקשה נדחית. .3

הבקשה נדחית, תשומת לב המציעים למענה  .4
  לעיל. 27הרשות לשאלה 

 כי: מבוקש

ו/או  בחוזהעל אף האמור בסעיף או בכל מקום אחר  .1
מכרז, אחריות הספק תוגבל בכל מקרה מסמכי הב

לא יהא אחראי לנזק  הספק לאחריות על פי דין בלבד.
אשר לא ייגרם על ידו, לרבות נזק שייגרם בגין מעשה 

 או מחדל של המזמין או מי מטעמו או צד ג' כלשהו.

 יובהר כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר,  .2
שייגרם ישיר בלבד  נזקלישא באחריות הספק י

למזמין או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, 
שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו, במסגרת פעולתם 

לא ספק למען הסר ספק, מובהר כי ה. על פי חוזה זה
תוצאתי, מיוחד או  ישא באחריות לכל נזק עקיף,י

עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות 
אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן 
מחשב, שחזור תוכנות, רכישות מוצרים או שירותים 
חלופיים על ידי המזמין (כגון עלות כיסוי), עלויות זמן 
השבתה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה 

כל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, מ
 בין נזיקית ובין אחרת. 

גבול ועל אף האמור בכל מקום אחר, בכל מקרה,  .3
לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק גוף  ספקאחריות ה

או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל 
על פי חוזה זה, לאורך כל  ספקהתמורה המגיעה ל

 תקופת החוזה.

 בכפוף יהיה הספק ידי על שיפוי מקרה בכל כי הריוב .4
 מוסמכת שיפוטית ערכאה של חלוט דין פסק למתן
 על מידית הודעה לקבלן ייתן שהמזמין ולכך

 בלעדית שליטה לספק וייתן התשלום דרישת/התביעה
  לפשרה. מ"המו/ההגנה ניהול על

, נספח 12
  ח' לחוזה

35.

כי כל שינוי בכמות או נפח השעות הנדרשות, ביחס  מבוקש  הבקשה נדחית.
למתואר במסמכי הפניה הפרטנית, תהיה בכפוף להסכמת 

  הספק על פי התנאים שיסוכמו איתו.

13.7.4  36.

נבקש להבהיר כי סכומים במחלקות יתבררו באמצעות   הבקשה נדחית.
  בורר שיוסכם על הצדדים.

13.8.3  37.

על חילוט הרשות מבהירה כי במקרה בו יוחלט 
, תשלח לספק הודעה 14.5הערבות כאמור בסעיף 

ימי עבודה בטרם ביצוע חילוט  7בכתב בתוך 
  הערבות.

ימים בטרם  7מבוקש כי תינתן לספק הודעה מוקדמת של 
  תחולט הערבות.

14.5-14.6  38.

 הבקשה נדחית. .1

  הבקשה נדחית. .2

מבוקש להוסיף כי קביעת פיצויים לא תחול על איחור  .1
 סיבה שאינה בשליטת הספק.שנגרם בשל 

על אף האמור בכל מקום אחר לרבות מבוקש כי  .2
יוגבלו סך הפיצויים במסמכי פנייה פרטנית, 

מסך התמורה החוזית המגיעה  5% -ל המוסכמים
  .זה חוזהלקבלן על פי 

15  

  
39.
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להבהיר כי זכאות הרשות לביצוע עצמי תחול רק  מבוקש  הבקשה נדחית.
במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה על ידי הספק תוך 

יום, מיום שקיבל לגביה התראה בכתב, ולאחר ביטול  14
  על ידי הרשות על פי הוראותיו.  החוזה

15.6  40.

מבוקש להוסיף את המילה "בכתב" לאחר המילה   הבקשה מאושרת.
  השלישית."מוקדמת" בשורה 

18.1  41.

 את לסיים אפשרות תהיה שלרשות כך ףעיסה שינוי, נבקש  הבקשה נדחית.
  .הספק י"ע חוזה הפרת של במקרה רק החוזה

18.1.1  42.

 הרשות מבהירה כי לסעיף יתווסף כדלקמן:

"על אף האמור בסעיף זה לעיל, הוראות הסעיף לא 
  יכללו:

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת 1(
החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת 

) מידע 2התחייבות הספק או צדדים שלישיים; (
שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא 

) מידע 3תוך הפרת ההתחייבות לשמירת הסודיות; (
אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע 

) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם 4הסודי; (
שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת לצו 

ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו 
  האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת להתגונן.

מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה 
   מהחריגים, יחול על הספק בלבד."

גם  תחול לא הספק של הסודיות חובת כי להבהיר נבקש
 מתן במסגרת הספק ידי על ייווצר אשר מידע לגבי

 מכיל ואינו כללי, נרי'ג הינו ואשר המכרז פי על השירותים
  .רשותה  ידי על הועברו אשר מידע או/ו נתונים

19.2  43.

  הבקשה נדחית.
נבקש להחליף בשורה הרביעית את המילים "המלאה 

  והבלעדית", במילים "על פי דין".
19.4  44.

המציעים למענה הרשות הבקשה נדחית ,תשומת לב 
  לעיל. 27לשאלה 

למחוק בשורה השנייה את המילה "לפצות". חובת  נבקש
השיפוי של הספק תקום רק במקרים של תביעות צד ג' 

 ובכפוף לתנאים להלן.
 יהיה הספק ידי על שיפוי מקרה בכל כימבוקש להבהיר 

 מוסמכת שיפוטית ערכאה של חלוט דין פסק למתן בכפוף
 על מידית הודעה לקבלן ייתן שהמזמין ולכך

 על בלעדית שליטה לספק וייתן התשלום דרישת/התביעה
  .לפשרה מ"המו/ההגנה ניהול

19.9  45.

מבוקש להחריג מזכויות הקניין הרוחני את זכויות הקניין   הבקשה מאושרת. 
הרוחני שלא פותחו במסגרת השירותים עבור הרשות ו/או 

כגון: שיטות עבודה,  לרשותשאינם ייחודיים 
  מתודולוגיות, רעיונות וכד'.

20  46.

הרשות מבהירה כי ככל שמדובר בפרויקט  .1
שנעשה עבור הרשות ובגינו משלמת תמורה אזי 
הבקשה נדחית, יחד עם זאת ככל שמדובר 

  הבקשה מאושרת.במוצר מדף 

הרשות מבהירה כי בהתייחס לנהלי ושיטות  .2
ככל שהם  – know-howעבודה, רעיונות, תפישות, 

פותחו במהלך תקופת ההתקשרות אזי הבקשה 
לזכויות הקניין במתודולוגיות,  בהתייחסנדחית, 

כלים סטנדרטיים, תפישות, פיתוחים 
סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע ג'נרי ואינו 
מהווה פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי עבור 

  הרשות הבקשה מאושרת.

תהיה  לרשותלהבהיר כי העברת זכויות כלשהן  מבוקש .1
בכפוף לתשלום מלוא התמורה המגיעה לספק על פי 

ובכפוף לזכויות היצרנים בתוכנות  החוזההוראות 
 ומוצרי מדף (על פי תנאי רישיון היצרן) ככל שרלוונטי.

הוראות הסעיף לא יחולו כמו כן מבוקש להבהיר כי  .2
נהלי ושיטות עבודה,  לגבי זכויות הקניין במתודולוגיות,

ו/או  know-howכלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, 
פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע ג'נרי ואינו 

, הרשותמהווה פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי עבור 
  ואלה יישארו בבעלות הספק.

20  47.
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 הבקשה נדחית. .1

 הבקשה נדחית. .2

 53תשומת לב המציעים למענה הרשות לשאלה  .3
  להלן.

להבהיר כי זכאות הרשות לביצוע עצמי תחול מבוקש  .1
רק במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה על ידי 

יום, מיום שקיבל לגביה התראה בכתב,  14הספק תוך 
 על ידי הרשות על פי הוראותיו.חוזה ולאחר ביטול ה

 .22.3 - ו 22.2מבוקשת מחיקת  .2

 הערבות חילוט תנאימבוקש כי יחולו  - 22.4סעיף  .3
  .להלן 53בשאלה  המבוקשים והקיזוז

22  48.

להבהיר כי מבוקש לחילופין מבוקשת מחיקת הסעיף או   הבקשות נדחות.
 המבנה שינוי ,כלומר, בלעדי סעד הוא 24.2האמור בסעיף 

 היחיד על ידי הספק והסעדהחוזה  של הפרה מהווה לא
  .ההתקשרות ביטול הוא כזה במקרה לרשות שיהיה

24  49.

.50  33.1  מבוקשת מחיקת הסעיף.  נדחית.הבקשה 

  

  הבקשה נדחית.

 הוראות פי על אחראי יהיה הספק כי מבוקש להבהיר
 ורלוונטיים עליו שחלים ככל ורק אך המפורטים הדינים
  .זה מכרז נשוא לעבודות

33.2  51.

 החוזה את לבטל רשאי יהיה כן הספק כי להבהיר מבוקש  הבקשה נדחית.
 עיכוב של במקרה השירותים מתן את להפסיק או/ו

 60 על העולה הרשות י"ע במחלוקת שנוי שאינו בתשלום
  .יום

35  52.

למחוק את הסיפא לסעיף בדבר זכאות  מבוקש .1  הבקשות נדחות.
 הרשות לעכב נכסים של הספק.

 אחר מקום בכל האמור אף ועל, מקרה בכל כי מבוקש .2
 רק תחול הקיזוז זכות, המכרז במסמכי או/ו בחוזה
. הוכחו שלא לנזקים ביחס ולא קצוב לסכום ביחס
 לתשלומים הקיזוז זכות את להגביל נבקש כן כמו
 להיות צריכה קיזוז של הסנקציה. בלבד זה חוזה י"עפ

 ספציפית מחויבות קיום לאי ישיר קשר קשורה
 ימים 7 של ובכתב מראש הודעה נבקש כן כמו. וישירה
  .הקיזוז ביצוע טרם

36  53.

  2תכולת השירותים נשוא קטגוריה מס'   - לחוזה ' אנספח 

 כקריטריון מופיעה" המזמין של רצונו שביעות" המונח  הבקשות נדחות. 
 סובייקטיבי הינו  בהתחייבויותיו הספק עמידת לבדיקת
 התחייבויות ביצועו כ"להגדיר מבוקש לפיכך ,לחלוטין
 ."ונספחיו החוזה לתנאי בהתאם הספק

בתכולת העבודה ו/או הוספת יים וכי שינמבוקש להבהיר 
השירותים ייעשו בכפוף להסכמת הספק על פי התנאים 

  שיסוכמו עמו מראש ובכתב.

  

.54  כללי

  הוראות הביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות  - לחוזה ' בנספח 

הבקשה מאושרת, יחד עם זאת על נאמן אבטחת 
מידע ונאמן הביטחון לעמוד בכל דרישות הנספח 

-לאישור מנהל הפרויקט מטעם הספק עלוזאת עד 
  ידי הרשות.

כי עד לאישור המועמד ע"י הרשות, נאמן אבטחת  מבוקש
  מידע ונאמן הביטחון יהא במנהל הפרויקט מטעם הספק. 

4.2  55.

בקשה נדחית, תשומת לב המציעים מופנית לכלל ה
  .5הוראות סעיף 

י בהיותה גוף ממלכתי היא מבהירה כהרשות 
את הבדיקות בהתאם להנחיות גורמי  תבצעמ

פי החוק בעניין -האכיפה המוסמכים לכך ופועלת על
  זה.

לחוק המרשם הפלילי ותקנת  22לאור התיקון לסעיף 
רשאי לדרוש  הספק, אין 1981 –השבים, תשמ"א 

, ודרישה כאמור הינה עובדים מידע בדבר רישום פלילימה
  .סעיףמבוקשת מחיקת העבירה פלילית. 

5  56.
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון - : כתב התחייבות של הספק 1טופס 

 43 תשומת לב המציעים לתשובת הרשות לשאלה 
  לעיל.

נבקש להבהיר כי חובת הסודיות של הספק לא תחול לגבי 
היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי ללא  חובת מידע אשר 

באופן עצמאי; נמסר לו ע"י על ידו שמירת סודיות; פותח 
ללא חובת סודיות; הינו או הפך להיות בגדר נחלת  צד ג'

; מידע אשר ספקהכלל ללא הפרת חובת סודיות של ה
יווצר על ידי הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז 
ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר 
הועברו על ידי המזמין ו/או מידע אשר גילויו נדרש עפ"י 

  דין.

.57  כללי

נבקש לקבוע כי הסנקציה תחול רק במקרה בו נקבעה על   הבקשה נדחית.
ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, אחריותו של נותן 

  השירותים עפ"י דין לנזקים שנגרמו.

8  58.

נבקש למחוק את המילה "הבלעדית" ולרשום במקומה   הבקשה נדחית.
  את המילים "עפ"י דין". 

9  59.

 הצהרה על שמירת סודיות - השרות -נותן: כתב התחייבות של 2טופס 

 43תשומת לב המציעים לתשובת הרשות לשאלה 
   לעיל.

נבקש להבהיר כי חובת הסודיות של הספק ו/או נותן 
היה מצוי השירות מטעמו לא תחול לגבי מידע אשר 

על בחזקתו קודם לגילוי ללא  חובת שמירת סודיות; פותח 
ג' ללא חובת סודיות; באופן עצמאי; נמסר לו ע"י צד ידו 

הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת 
יווצר על ידי הספק י; מידע אשר ספקסודיות של ה

במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, 
כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי 

  המזמין ו/או מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין.

.60  ליכל

כך שיובהר  נולחילופין לתקמבוקשת מחיקת הסעיף או   הבקשה נדחית.
שכל המפורט בכתב ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי 
בטחון, הובאו לידיעת החותם, אך לאו דווקא על ידי 

  .מורשה חתימה עם ציון שמו

6  61.

 כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים -1ד' -ו נספח ד'

הוספת   כי ההצהרה תיעשה למיטב הידיעה.מבוקשת   הבקשה נדחית.
 סעיף חדש

62.

למחוק את הפסקה האחרונה לסעיף ואת  מבוקש  הבקשה נדחית.
  ההתייחסות ל"צד לסכסוך". 

2  63.

.64  3  מבוקשת מחיקת הסעיף.  הבקשה נדחית.

נבקש למחוק בסיפא לסעיף את המילים "ו/או הקשר עם   הבקשה נדחית.
  צד בסכסוך".

4  65.

  אחריות וביטוח - לחוזה נספח ח' 

הרשות מבהירה כי רק המציעים אשר יוכרזו 
עריכת המצאת אישור כזוכים במכרז יידרשו ל

  הביטוחים. 

מבוקש כי הספק נדרש לערוך את הביטוחים ולהמציא את 
אישור עריכת הביטוח חתום בידי מבטחו אך ורק ככל 

  ויזכה במכרז. 

.66  כללי

למחוק את המילים "וכל תאגיד" וכן את  מבוקש .1  הבקשות נדחות.
 המילים "תוך כדי ו/או"; 

 את המיליםלאחר המילה "עקב" מבוקש להוסיף  .2
 "מעשה או מחדל ב". 

להוסיף בסיפא "או כל נזק אחר לו אחראית  מבוקש .3
 הרשות עפ"י דין". 

.67  א'
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מגבלת מבוקש כי האמור בסעיף יהא בכפוף ל .4
  .לעיל 35בשאלה האחריות המבוקשת 

חובת הפיצוי תחול ביחס לנזקים שהוכחו, מבוקש כי  .1  .הבקשות נדחות
 לעיל.  67בשאלה במגבלות המבוקשות 

למחוק את המילים "תוך כדי ו/או בקשר עם  מבוקש .2
 ו/או"; 

יתווספו המילים לאחר המילה "עקב" מבוקש כי  .3
 "מעשה או מחדל". 

למחוק את המילים "והוא פוטר את הרשות  מבוקש .4
  .מכל אחריות לנזק כאמור"

.68  ב'

מבוקש שבחוזה ביחס לכל סעיפי האחריות והשיפוי   הבקשות נדחות.
 להבהיר כי:

חובת השיפוי/פיצוי המוטלת על הספק הנה החובה  .1
לשפות ו/או לפצות את הרשות בגין סכומים שהיא 

 ביצועותחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב 
בעקבות תביעה בגין נזק לו אחראי הספק על פי דין 
(ולרבות הוצאות משפטיות סבירות לצורך התגוננות) 
ובלבד שהרשות תודיע לספק על התביעה ו/או 
הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, תאפשר לספק 

 להתגונן מפניה ותשתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.

את הרשות ו/או אין באמור בסעיפים אלו כדי לפטור  .2
ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם מאחריות המוטלת 

  עליהם על פי דין.

.69  ג' -ב' ו

את  החליףללפני המילים "חוזה זה" מבוקש  – שורה שניה  הבקשה מאושרת.
  "בקשר עם". במיליםהמילים "על פי" 

.70  .א1

  למחוק את המילה "מיד"מבוקש  -שורה ראשונה  .1  הבקשות נדחות.

למחוק את המילים "ככל מבוקש  -שורה שלישית  .2
 שיידרש"

"ככל את המילים להוסיף מבוקש  –יף בסוף הסע .3
  שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק".

.71  1.ב.1

מבוקש כי המילים: "כל עוד קיימת אחריותו של הספק   הבקשה מאושרת.
"במשך  יוחלפו במיליםעל פי הסכם זה ו/או על פי דין" 

  חודשים לאחר תום תקופת ההסכם". 24תקופה של 

.72  2.ב.1

את המילים "וזאת לא  מבוקש להחליף –שורה שמינית   הבקשה נדחית.
  "עם".במילה  יאוחר מיומיים לפני

.73  3.ב.1

מבוקשת מחיקת המילים: "ובביטוחי חבויות הפוליסה   הבקשה נדחית.
תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח 

אחריותם למעשה ו/או מחדלי הספק ומי נוסף בגין 
  מטעמו".

  

.74  5.ב.1 

  מבוקש כי:  הבקשות מאושרות.

לאחר המילים: "לרכוש באחריותו ו/או בשימושו"   .א
 בא לחצרי הרשות". ו: "המיתווספו המילים

תתווסף מבוקש כי לאחר המילים: "וכן בגין כל נזק"   .ב
  "לרכוש".המילה: 

.75  6.ב.1 

.76  .ג1  הסעיף. מבוקשת מחיקת  הבקשה נדחית.
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הרשות מבהירה כי התשלום הנקוב בסעיף הינו בגין 
השתתפות הספק בביטוח צד ג' אווירי של הרשות 

  $ וכי המדובר בפוליסה שיורית.100,000,000בגובה 

פרומיל מסך התשלומים  6.25מבוקש להבהיר מהם 
  השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לספק.

.77  .ג1

  ". אתיהמילים "לרבות נזק תוצת מחיקת מבוקש  הבקשה נדחית.

  

.78  .ד1 

הרשות מבהירה כי הביטוח הנקוב בסעיף הינו בגין 
  .רכבי הספק

מבוקש להבהיר האם מדובר ברכבי הספק או ברכבי 
  הרשות?

.79  .ד1

יתווספו מבוקש כי לאחר המילים: "אך לא חייבת"   הבקשה מאושרת.
ימים לספק  14"ולאחר מתן הודעה בכתב בת המילים 

  וההפרה לא תוקנה". 

.80  .ה1 

.81  .ה1  מבוקשת מחיקת הסעיף.  הבקשה נדחית.

  אישור עריכת ביטוחי הספק -לחוזה  1נספח ח'

ניתן יהיה להחליף את מבוקש כי בכל סעיפי האישור   הבקשה מאושרת.
כי המילים: "שלא יפחת מסך" במילים: "בסך של" וכן 

  המילים: "בתוספת הצמדה".ניתן יהיה למחוק את 

.82  כללי

כי ניתן יהיה להוסיף בתחילת השורה את  מבוקש  הבקשה מאושרת.
  : "אישור עריכת ביטוח בקשר עם".המילים

שורת 
  ה"נדון"

83.

המילים: "כמוגדר  ניתן יהיה להחליף את מבוקש כי  הבקשה מאושרת.
או במילים "בין  בחוזה" במילים: "בקשר עם החוזה"

  .היתר בקשר עם החוזה"

ה פסק
מתחת 
  לנדון

84.

שהשירותים לא ניתנו הבקשה מאושרת בכפוף  .1
 הנקוב.מועד הלפני 

 הבקשה מאושרת. .2

 הבקשה מאושרת. .3

 הבקשה מאושרת. .4

  הבקשה מאושרת. .5

לאחר המילים: "לא מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף  .1
יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן 

" 27.07.2016: "אך לא לפני את המיליםהשירותים " 
 ".1.12.1995או את המילים: "אך לא לפני 

המילים: "לכלול מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  .2
 . את אחריותה של" במילים: "לשפות את"

חות" המילה: "לפמבוקש כי ניתן יהיה למחוק את  .3
 .חודשים" 12לאחר המילים: "

המילים: "או שינוי מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את  .4
  לרעה בתנאיה".

הביטוח האמור נערך במסגרת מבוקש להבהיר כי  .5
  ביטוח חבויות משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר.

 - 1סעיף 
ביטוח 

אחריות 
  מקצועית

85.

 הבקשה מאושרת. .1

 הבקשה מאושרת. .2

הבקשה מאושרת בכפוף להעברת הצהרת  .3
קבלנים ו/או קבלני הספק כי אינו מעסיק 

 .משנה במסגרת מתן השירותים לרשות

הבקשה מאושרת בכפוף להעברת הצהרת  .4
הספק כי אינו מעסיק קבלנים ו/או קבלני 

  משנה במסגרת מתן השירותים לרשות.

 הבקשה מאושרת. .5

  הבקשה מאושרת. .6

את המילה: "כל" בשורה מבוקש כי ניתן יהיה למחוק  .1
 . הרביעית

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר המילה "דין" את  .2
 המילה "ישראלי".

לאחר המילים: "כל דין מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף  .3
 : "ואת חבותו על פי דין בגין".את המיליםשל הספק" 

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר המילה "הספק"  .4
 חוק את האות "ו"את המילים "גם בגין" ולמ

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את המילים: "לכלול  .5
 במילים: "לשפות את"את אחריותה של" 

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את המילים "לא יפחתו  .6
מ" במילים "עפ"י" וכן להוסיף לאחר המילה "ביט" 

  ".2012את השנה "

 - 2סעיף 
ביטוח 

אחריות 
חוקית 
כלפי 
  הציבור

86.
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בכפוף להעברת הצהרת מאושרת הבקשה  .1
הספק כי אינו מעסיק קבלנים ו/או קבלני 

 משנה במסגרת מתן השירותים לרשות.

 הבקשה מאושרת. .2

 .נדחיתהבקשה  .3

  הבקשה מאושרת. .4

 הבקשה מאושרת. .5

 הבקשה מאושרת. .6

 הבקשה מאושרת. .7

  הבקשה מאושרת. .8

המילים: "וכל מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את  .1
מכסה את  הבאים מטעמו" תמחקנה שכן הביטוח

  חבות הספק בלבד כלפי עובדיו.

המילה: "כלשהי" מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  .2
  במילה: "מקצועית".

המילים: "תוך כדי מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  .3
 או עקב" תוחלפנה במילים: "תוך כדי ועקב".

: " תכלול" ההמילמבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  .4
 ."תשפה: "במילה

המילים: ניתן יהיה למחוק את מבוקש כי  .5
  "כמבוטחים נוספים".

המילים: "כמעסיקם  מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את .6
  או".

לאחר המילים: "של מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף  .7
  "מי מעובדי הספק". את המילים:הנפגע" 

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את המילים "לא יפחתו  .8
המילה "ביט"  מ" במילים "עפ"י" וכן להוסיף לאחר

  ".2012את השנה "

 - 3סעיף 
ביטוח 

אחריות 
  מעבידים

87.

המילים "ו/או מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  – 1סעיף   הבקשות מאושרות.
"עובדיה  במיליםכל אדם או גוף הפועל מטעמה" 

  .ומנהליה"

לאחר המילים: ניתן יהיה להוסיף מבוקש כי  -  5סעיף 
   "במשך תקופת הביטוח".: את המילים"ו/או לביטול" 

הוראות 
  כלליות

88.

  תנאי רכישת נתוני נוכחות עובדים - לחוזה  'טנספח 

תנאי הנספח רלבנטיים לעובדי הספק אשר יספקו 
(כנקוב  1את השירותים במסגרת קטגוריה מס' 

  לחוזה). 9.1בסעיף 

ומעת לעת תנאי הנספח יהיו רלבנטיים לעובדי 
במסגרת קטגוריה הספק אשר יספקו את השירותים 

  לחוזה). 9.2(כנקוב בסעיף  2מס' 

האם תנאי הנספח רלוונטיים לכלל העובדים בכל 
  הקטגוריות?

.89  כללי

  הותבטיחות וג - לחוזה  נספח י'

להבהיר האם נספח י' רלבנטי לשירותי הייעוץ  מבוקש  חיובי.
  המבוקשים במסגרת מכרז זה.

.90  כללי

הספק תהיה אחריות על פי מבוקש כי אחריות  .1  הבקשות נדחות. 
דין ובכפוף למגבלת האחריות המבוקשת לנספח 

 ח' לחוזה.

מבוקש כי בכל מקום בנספח יוחלפו המילים  .2
"המלאה והבלעדית" ו/או "המלאה המוחלטת 

 והבלעדית" במילים "על פי דין".

מבוקש כי הספק יהיה אחראי על פי הוראות  .3
הדינים המפורטים אך ורק ככל שחלים עליו 

 לוונטיים לעבודות נשוא מכרז זה.ור

הדרישה למנות מנהל חוזה מבוקשת מחיקת  .4
  הספק. מטעם

.91  כללי
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  איכות סביבה -לחוזה  נספח יא'

להבהיר האם נספח יא' רלבנטי לשירותי הייעוץ  מבוקש  חיובי.
  .המבוקשים במסגרת מכרז זה

.92  כללי

 הדינים הוראות פי על אחראי יהיה הספק כי מבוקש  הבקשה נדחית.
 לעבודות ורלוונטיים עליו שחלים ככל ורק אך המפורטים

  .זה מכרז נשוא

.93  כללי

חובתו של הספק לקבל אישורים, מבוקש להבהיר כי   הבקשה נדחית.
היתרים וכו', תחול אך ורק ככל שישנה חובה כזאת כלפיו 

  על פי דין.

2  94.

תו של הספק תוגבל לאחריות עפ"י ואחרימבוקש כי  .1  הבקשות נדחות.
נספח ח' בדין, בכפוף למגבלות האחריות המבוקשות 

 .לחוזה

חובת השיפוי תחול רק ביחס לנזקים להם מבוקש כי  .2
אחראי הספק עפ"י דין, במגבלות תקרת האחריות 
הנ"ל, והיא תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של 
ערכאה שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהרשות הודיעה 

ספק באופן מיידי על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, ל
העבירה לספק את השליטה הבלעדית בניהול ההגנה 
ו/או מו"מ לפשרה, סייעה לספק ככל שנדרש על ידו 
באופן סביר ולא התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה 

 כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך מראש ובכתב. 

למעשיה  הרשות תישא באחריות עפ"י דיןמבוקש כי  .3
  ומחדליה.

4-6  95.

  

  

  

  
  

  :המציע ה + חותמתחתימ
__________________________  

  
  בברכה,

  
  אילן כהן

  האגף לוגיסטיקקניין, 
  
  

  העתקים:
  רא"ג לוגיסטיקה  -       אלדד סומרמר 

  סגן בכיר ליועץ המשפטי -     פגדאו-עו"ד חדוה מלמד
  רא"ג סייבר ואבטחת מידע -       רועי לאופרמר 

  אחראי אבטחת מידע -       מר מייק גלסמן
  רפרנט רכש בכיר -       מר בני צלח

  חטיבת תקשוב –רמ"ח תכנון ובקרה -     הגב' אפרת שפירא
  חטיבת תקשוב -אחראית פיקוח חוזי -       הגב' מירה אלדר
  אגף הלוגיסטיקה -       עו"ד דניאל בס

  מזכירת ועדת המכרזים

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 הבהרה זו כשהיא חתומה על ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז
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