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  2017 מרץ 9      
      

    
  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

                
  הפקס/דוא"לבאמצעות 

  
להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי מנהלי  2016/197/0030/00מסגרת פומבי מס' מכרז  :הנדון

  מלווי תהליכים ויועצים בתחום התקשוב עבור רשות שדות התעופהפרויקטים, 
  

  2הבהרה מס' 
  

, להלן הבהרות ")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 22.4בהתאם להוראות סעיף  .1
  לשאלות אשר נשאלו בקשר עם המכרז שבנדון: ")הרשותשדות התעופה (להלן: " והתייחסות רשות

 #  סעיף  המציע התייחסות  מענה הרשות

 טופס הזמנת הצעות

חיובי, תשומת לב המציעים למסמכים הנוספים 
הנדרשים להגשה במסגרת ההצעה כנקוב בסעיף 

6.7.  

.1  כללי  במסגרת הגשת ההצעה?ש את החוזה ילהגנדרש האם 

להחתים את כל נותני השירות מראש על  נדרשהאם   שלילי.
  במסגרת ההצעה?ים ימסמכים/נספחים רלוונט

.2  כללי

.3  כללי  מהם המסמכים הנדרשים להגשה במסגרת ההצעה?  .6כל המסמכים הנקובים בסעיף 

אם אין המציע נדרש לצרף להצעתו נסח חברה להוכחת ה  שלילי.
  ?העדר חובות לרשם החברות

.4  כללי

הרשות שבה ומדגישה את  .הבקשה נדחית
האמור במפורש במסמכי המכרז ולפיו ההוראות 

בדבר ניגוד העניינים, מתייחסות גם למועד הנ"ל 
הגשת ההצעות במכרז ו/או לגבי עצם היכולת 

  להשתתף במכרז. 

כי הפסקת ניגוד העניינים תיעשה רק עם הכרזת  מבוקש
  כזוכה.  המציע

5.5.1  5.

ככל שהבקשה הינה לאפשר לנותני שירות מטעם 
המציע הזוכה לתת במקביל שירותים 
בפרויקטים אחרים שהינם בתחומים הקשורים 

  (כהגדרתם בסעיף הנ"ל), הבקשה נדחית. 

מצב בו במהלך ביצוע השירותים יהיו המבצעים מבוקש כי ב
 לאקשורים גם בפרויקטים אחרים  מטעם המציע הזוכה

אלא רק לאחר ובדים באופן מידי, ע אותם וחררושי
  התחייבויותיהם בהתייחס לאותם פרויקטים. שיסיימו את

5.6  6.

נה בעלת אחזקות בספק קיים יהאם ישות משפטית שה  הבקשה נדחית.
להגיש הצעה בכפוף לכך שבנסיבות  יכולה עיףכהגדרתו בס

יתחייב הספק הקיים להעביר את עובדיו  וכרז כזוכה,בהן ת
ת במסגרת החוזה הקיים וכיום שירות לרש המעניקים

 למכרז הנוכחי תוך ויתור על המשך הענקת שירות ו/או
התמודדות עתידית במסגרת "התחומים הקשורים" של 

  החוזה הקיים? 

האם יישמרו התנאים של  ,מענה הרשות חיוביבמידה ו
עובדי הספק הקיים שיועברו כאמור למסגרת המכרז 

  הנוכחי?

5.6  7.
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 #  סעיף  המציע התייחסות  מענה הרשות

הבקשה נדחית. הרשות גם מפנה לאמור בסעיף 
  לגבי האיסור להגשת הצעה משותפת. 5.8

האם ישות משפטית שהנה בעלת אחזקות בספק קיים 
להגיש הצעה יחד עם קבלן משנה  יכולהעיף כהגדרתו בס

  שאינו עונה על ההגדרה של ספק קיים?

5.6  8.

 המפורטות בסעיףבנסיבות הרשות מבהירה כי 
בקשר את כל הנדרש לצרף ולהגיש על המציע 

עצם העמידה בתנאי הסף (כנדרש מכל מציע), ל
ובנוסף עליו לצרף ולהגיש גם מידע ומסמכים 
המעידים על הרכישה מ/של התאגיד הנרכש 
באופן שיש בו להניח את דעת הרשות בקשר 
לעצם הרכישה ובקשר להתקיימות תנאי החריג 

נצבר שבסעיף הנ"ל וליכולתו להסתמך על מה ש
  בתאגיד הנרכש.

להבהיר אלו מסמכים נדרש המציע לצרף [מלבד  מבוקש
מסמכיו] בהינתן שבכוונתו להסתמך על ניסיונו של תאגיד 

  נרכש כהגדרתו בסעיף.

5.7  9.

במקרה בו ובמסגרת זכות הרשות מבהירה כי 
העיון במסמכי מציע זוכה, שנעשית בהתאם 

(מצד המציעים לתקנות חובת המכרזים, יבוקש 
עיון במסמך שלגביו האחרים ו/או מצד הרשות) 

המציע הזוכה ביקש כי יהיה חסוי, בהתאם 
 4לטופס הזמנת ההצעות וסעיף  7.8לסעיף 

טופס ההצעה, אזי הרשות תבחן את הסיבה ל
שבגינה נדרש אותו חיסיון, וככל שתראה לנכון, 

בצורה ברורה הרשות תפנה למציע לנמק 
סיבותיו לחיסיון בטרם  אתומקיפה יותר 

היה בנוסף,  באותו מסמך.תאפשר את העיון 
היא תודיע  חיסיוןוהרשות תדחה את בקשת ה

על כך לזוכה בטרם תעמיד את המידע המבוקש 
  .לעיון המבקשים

 ורק אך הינה חיסיוןהבעניין מובהר כי ההחלטה 
 הבלעדי דעתה שיקול ולפי, הרשות בסמכות
  .והמוחלט

למציע הזוכה להשיג על החלטת הוועדה לאפשר מבוקש 
לחשוף בפני המציעים האחרים  במקרה בו תבקש הועדה

 חלקים מההצעה הזוכה אשר המציע הזוכה ביקש קודם לכן
  שייחשבו כחלקים חסויים.

7.8  10.

חיובי. תשומת לב המציעים לימים והשעות 
הנקובים בסעיף בהם ניתן להגיש את ההצעה 

  למכרז.

טרם המועד האחרון  ההצעה למכרזניתן להגיש את  האם
  להגשת ההצעות?

7.12.1  11.

חיובי. תשומת לב המציעים כי עליהם להגיש 
את נוסח החוזה חתום בחותמת המציע במסגרת 

  הגשת ההצעה למכרז.

האם החתימה על החוזה הינה רק לאחר ההכרזה על 
  הזוכים?

11  12.

המציעים הזוכים ייחתם בבת אחת עם  מבוקש כי החוזה  הבקשה נדחית.
 עם כל המציעים הזוכים על מנת למנוע מצב כמתואר

  בסעיף.

13.1   

 7.1 -ו
  לחוזה

13.

 1תשומת לב המציעים למענה הרשות לשאלה 
  למכרז שפורסמה. 1במסגרת הבהרה מס' 

מבוקשת הבהרה לעניין המילים "הציון הסופי (המשוקלל) 
  הגבוה ביותר" הנקובים בסעיף.

19.3.2  14.

 טופס הזמנת הצעותנספח א' ל

חיסיון בקשות מציעים להבקשה נדחית. לעניין 
 7.8נתונים בהצעה, הרשות מפנה להוראות סעיף 

  לטופס ההצעה. 4לטופס הזמנת ההצעות וסעיף 

המציע הינו גוף פרטי ששיעורי האחזקות של כל אחד 
דבר חסוי. מבוקש לוותר על הדרישה בדבר  מהשותפים הינו

בציון שמם של  אחזקות השותפים ולהסתפקה שיעורי
  השותפים.

1.4  15.
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 #  סעיף  המציע התייחסות  מענה הרשות

 טופס הזמנת הצעותנספח ב' ל

ניתן להעתיק את נספח ב' למסמך חדש ובלבד 
  כי הנוסח המדויק של הנספח ישמר.

האם ניתן להעתיק את נספח ב' למסמך חדש על מנת למלא 
את הפרטים באופן מודפס, או שמא נדרש למלא בכתב יד 

  ?גבי הטופס המצורף להצעהעל 

.16  כללי

כמה דוגמאות נדרש להציג במסגרת הסעיף ובאילו   כנקוב בסעיף.
  נושאים?

3  17.

.18  4  נותני שירות? 10 -האם ניתן לציין למעלה מ  חיובי.

 טופס הזמנת הצעותנספח ה' ל

לא יחול שינוי בסעיף. עם זאת, מובהר כי 
 האמור בסעיפים הנ"ל הינו תקף ומחייב אך ורק

  ככל שהינו רלוונטי.

למחוק את המילים "אספקת כל כלי העבודה,  מבוקש
  החומרים והציוד שידרשו למתן השירותים".

2.1 ,  

נספח וכן ב
  ה' לחוזה

19.

  חוזה

טעות סופר החוזה אינו מכיל את  עקבחיובי. 
  נספח ד'.

.20  כללי  ?האם נשמט נספח ד' ממסמכי החוזה מבוקש להבהיר

.21  2.2.4  שעות. 96 -לההודעה מראש  לשנות את מועדמבוקש   הבקשה נדחית.

לא ניתן בשלב זה לקבל הרשות מבהירה כי 
מידע בדבר גורמים שיש לרשות סכסוך/מחלוקת 

  עימהם.

לחוזה ו/או  3.9בהתאם לכך ובקשר לסעיף 
, הרשות מודיעה כי מציע אשר 1יא'-'אנספחים י

הצעתו תזכה במכרז, יידרש להעביר לרשות 
  לקוחותיו.רשימת 

במידת הצורך ולפי החלטת המנהל, אותו מציע 
מול לקוחות  -לרשות שירותים אל יספקזוכה לא 

שהרשות תודיע למציע הזוכה כי יש לה עם 
   אותם לקוחות סכסוך/מחלוקת.

מה יחשב מצב של ניגוד עניינים כלפי  ההבהר מבוקשת
 הרשות. 

מיהם הצדדים  3.9.3בסעיף בנוסף, מבוקש להבהיר 
שלישיים בינם לבין הרשות קיימת מחלוקת משפטית ה

  ואשר להם מנוע הספק לספק שירותים.

3.9 ,  

  נספח יא', 

  1נספח יא'

22.

יצהיר על פי מבוקש לשנות את הנקוב בסעיף כך שהספק   הבקשה נדחית.
  .מיטב ידיעתו ולא באופן מוחלט

3.9.3  23.

הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים למענה 
, אשר תחול גם זו בהבהרה 25לשאלה הרשות 
  ים.מחויבבשינויים המבוקש בשאלה זו ביחס ל

אחריות הספק כאמור בסעיף תהיה לנזקים מבוקש כי 
ישירים בלבד ביחס אליהם נקבע בפסק דין סופי כי נגרמו 
עקב הפרת התחייבות הספק. שיפוי כאמור בסעיף זה יהיה 
ם בגין נזק, הפסד ו/או הוצאה ישירים בלבד ביחס אליה

נקבע בפסק דין סופי כי נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות 
הספק. הספק לא יהיה אחראי בגין נזקים עקיפים או 

תפשר בכל תביעה בה הוא עשוי ת רשות לאתוצאתיים. ה
להיות זכאי לשיפוי כאמור, אלא בהסכמה מראש של 
הספק. בכל מקרה אחריות הספק תוגבל לסך התמורה 

  .החוזהי הכוללת לה הוא זכאי על פ

3.14 ,13 ,
  נספח ו'

24.

מנהל י, באופן שבאופן חלק מאושרתהבקשה 
דבר הגשת -ודיע לספק עליהרשות החוזה מטעם 

וכן כי השיפוי ימי עבודה,  14בתוך התביעה, 
  ד חלוט.ייעשה לאחר קבלת פס"

אם וככל שתוגש תביעה כאמור, יהא על הרשות מבוקש כי 
יוכל להצטרף  הספקהתביעה.  על הגשת לספקלהודיע 

לא  להליך כצד מעונין ולנהל בעצמו את ההגנה. הרשות
 תגיע להסדר עם הצד השלישי התובע מבלי לקבל את

הצד  הספקובכתב, בהיות  מראש הספקהסכמתו של 
  המשלם. השיפוי ייעשה לאחר מתן פסק דין חלוט.

3.14  25.
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 #  סעיף  המציע התייחסות  מענה הרשות

נבקש כי לאחר המילים "והרשות לא תישא באחריות   הבקשה נדחית.
  "אלא כאחריותה על פי כל דין". יתווסףכלשהי" 

3.17  26.

מנהל באופן חלקי, באופן ש מאושרתהבקשה 
דבר הגשת -ודיע לספק עליהרשות החוזה מטעם 

   תביעה.הדרישה/

  בנוסח הבא: חדש וסף תת סעיףתוכי י מבוקש

הינו בכפוף לכך ובתנאי  לעיל 5.5.1-5.5.3"האמור בסעיפים 
שהרשות תיידע את הספק בסמוך לקבלת כל דרישה ו/או 

מעביד כאמור, -תביעה בעניין קיומם של יחסי עובד
ותאפשר לספק לנהל את ההגנה המשפטית בתיק לרבות כל 

  משא ומתן לפשרה".

5.5  27.

בין השבת היתרה  -הבהרה לעניין "כפל פיצוי"  מבוקשת  .ות נדחותהבקש
 5.5.1.6 יפיםסעבלבין חובת השיפוי הכללית  5.5.1.3 יףסעב
  .5.5.3 -ו

"הכל המשפט  5.5.3 -ו 5.5.1.6מבוקש כי יתווסף לסעיפים 
בלבד שלא יהיה כפל פיצוי בין החזרת היתרה (כאמור 

זה  יףלעיל) לבין חובת השיפוי כאמור בסע 5.5.1.3 יףבסע
  ויחול ההחזר ו/או השיפוי הגבוה מבניהם בלבד".

5.5  28.

במקרה של תביעת יחסי עובד  ,למחוק סעיפים אלה מבוקש  הבקשה נדחית. 
מעביד מתחייב הספק לשפות את הרשות בכל סכום 

  .שתחויב

5.5.1.1-
5.5.1.5  

29.

והיתרה  70%כי התמורה המופחתת תעמוד על  מבוקש  הבקשה נדחית.
  ) תהא נתונה לחובת החזרה.   30%(

5.5.1.1  30.

 25לשאלה תשומת לב המציעים למענה הרשות 
זו, אשר תחול גם ביחס למבוקש  בהבהרה

  ים.מחויבבשאלה זו בשינויים ה

  

אם וככל שתוגש תביעה שעילתה היא האם מבוקש כי 
הרשות ובין מי מעובדי  קיימים יחסי עובד מעביד בין
 על הגשת התביעה. לספקהספק, יהא על הרשות להודיע 

יוכל להצטרף להליך כצד מעונין ולנהל בעצמו את  הספק
התובע מבלי  -להסדר עם העובד  הרשות לא תגיע ההגנה.

 הספק מראש ובכתב, בהיות הספקלקבל את הסכמתו של 
  הצד המשלם. השיפוי ייעשה לאחר מתן פסק דין חלוט.

5.5.3  31.

להוסיף כי חובת השיפוי מותנית בכך שהרשות  מבוקש
תודיע לספק על כל דרישה או תביעה כאמור, תאפשר לספק 
להתגונן כנגדה ולא תתפשר ללא אישור הספק מראש 

  ובכתב.

5.5.3  32.

 24-שירות זכאי לההרשות מבהירה כי נותן 
תלושי ארוחה מלאה לחודש להיקף משרה 

  .מלאה

חות ואינו הספק מחויב לגלם את עלות הארו
רשאי לגבות מנותן השירות בגין אספקת 

  הארוחות.

לכמה ארוחות ביום זכאי כל עובד? האם מבוקש להבהיר 
גם ארוחת בוקר וגם ארוחת צהריים? האם יש לגלם את 

  שווי הארוחות או שיש לכלול בתלוש השכר זקיפת שווי?

5.7  33.

 של אותו תידרש הסכמתו מראשמבוקש להוסיף לסעיף כי   הבקשה נדחית.
  העובד שאת תלוש השכר שלו מבקשים לבדוק.

5.8  34.

  הבקשות נדחות.

 39לשאלה תשומת לב המציעים למענה הרשות 
  בהרה זו.בה

 להוסיף כי גם הרשות, מצידה, תשתף פעולה עםמבוקש 
  השירותים בדרך הטובה ביותר. לשם ביצועהספק 

6.1  35.

הינו הפעולה ותאום מצד הרשות  לקבוע כי שיתוף מבוקש
  .תנאי להשלמת השירותים במועד ועל פי הדרישות

6.3  36.
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 #  סעיף  המציע התייחסות  מענה הרשות

  הבקשה נדחית.
להגביל את תקופת הדחיה על תחילת ההתקשרות  מבוקש

  .יום בלבד 30 -ל
7.3  37.

הרשות מבהירה כי שעות ההדרכה הינן על 
  חשבון הספק 

האם שעות הנוכחות של העובד בהדרכה הן שעות עבודה 
  הספק?לחיוב או שהן על חשבון 

8.3.6.2  38.

  .הבקשה נדחית

כגוף מינהלי  –כי הרשות תשומת לב המציעים 
פעלה, פועלת ותפעל ללא משוא פנים,  –וציבורי 

תוך הפעלת שיקול דעת ענייני ומקצועי, על פי 
כללי המינהל התקין, על פי מסמכי המכרז ועל 

  פי כל דין.

במקרה של דרישה להחלפת עובד, יהא הדבר  מבוקש כי
  עובד חלופי. יוכל להתאים שהספקמנומק, על מנת 

8.3.7.1  39.

במקרה והחלפת נותן הרשות מבהירה כי 
השירות נעשתה ביוזמת הספק, אולם בנסיבות 
שאינן בשליטת הספק ואשר הספק לא ידע ולא 

הימים הנ"ל,  30יכל לדעת עליהן בפרק הזמן של 
 על כך לרשות מיד כשנודע לו על כך. יודיע הספק

להבהיר כי האמור בסעיף לא יחול במקרה בו  מבוקש
על דעתו בלבד, או שנוצר מצב  העובד נוטש את העבודה

אובייקטיבי לפיו נבצר מהעובד להמשיך להעניק את 
  שירותיו.

8.3.7.2  40.

כי לאחר המילים "במקרה של עזיבת נותן השירות"  מבוקש
למעט בנסיבות שבהן נותן השירות  "אךהמשפט יבוא 

הפסיק להיות זמין לאספקת השירותים באופן פתאומי 
אז תינתן הודעה לרשות, אם בכלל, ו - שלא ביוזמת הספק

  יום מראש".   30 -הקצרה מ

8.3.7.2  41.

הרשות מבהירה כי הסעיף מתייחס להפסקת 
ידי נותן שירותים ספציפי -מתן שירותים על

החפיפה הינה על חשבון ובמקרה זה תקופת 
  הספק

ימי חפיפה על חשבון הספק לכל  10האם יש לתמחר 
  העובדים?

8.3.7.4  42.

  חיובי
כל עלות שתיווצר לספק בגין רכיב זה, לרבות אך לא האם 

רק עלות התשלום לביטוח לאומי [חלק מעביד] תשולם 
  ?לספק על ידי הרשות

8.3.8.3-
8.3.8.4  

43.

  .הבקשות נדחות

 39לשאלה תשומת לב המציעים למענה הרשות 
  בהרה זו.בה

 חוזה"הכל בכפוף להוראות מבוקש כי בסוף הסעיף יתווסף 
  זה".

8.4  44.

.45  8.6.1  .מבוקש כי סירוב הרשות לאשר קבלן משנה יהיה מנומק

להתאים קבלן משנה  הגורם לדרישה כדימבוקש כי יפורט 
  חלופי בעל הכשרה מתאימה.

8.6.2  46.

לרשות צפי של כמות האבחונים השנתית אין 
אשר תידרש. כנקוב בסעיף, האבחונים יבוצעו 
במידת הצורך בהתאם לשיקול דעת מנהל 
החוזה רק למועמדים אשר הגיעו לשלב הבדיקה 

  .הסופית

סיון העבר יכמה אבחונים צפויים בשנה לכל ספק? על פי נ
כמה אבחונים מבוצעים לכל תפקיד? מה הוא יחס ההמרה 

  שים?וין מבחנים ואיב

9.1.2.2.1  47.

  הבקשה נדחית.
לקבוע קריטריונים לחילופין  ואהסעיף את למחוק  מבוקש

  לחיוב בפיצוי מוסכם ולא להותיר לשיקול דעתו של המנהל.
11  48.

למימוש זכות ההפעלת סעיף יעודכן כך שה
מכוח הסעיף הנ"ל, תיעשה לאחר בות רהע

ימים  7הודעה בכתב  ספקשהרשות תיתן ל
זכות  ספקמראש ובמהלך ימים אלו תהיה ל
  .לטעון טענותיו וכן לתקן את הנדרש

מבוקש כי אם תחליט הרשות לממש את הערבות, היא 
  כוונתה לעשות כן מראש. על לספקתודיע 

12.5  49.
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 #  סעיף  המציע התייחסות  מענה הרשות

 16.1לפי סעיף  חוזהכי סיום ההרשות מבהירה 
יום  30לחוזה ייעשה בהודעה מוקדמת של 

וכי תשלום התמורה האמור בסעיף מראש, 
לחוזה הינו ביחס לכל השירותים שבוצעו  16.1.2

  בפועל עד סיום החוזה.

ימי  30מבוקשת הבהרה כי תשולם תמורה מלאה בגין 
בין אם בוצעו שירותים  - ההודעה המוקדמת לסיום החוזה

בפועל בתקופה זו ובין אם לא בוצעו שירותים בפועל 
  ו/או עקב הרשות. בתקופה זו לבקשת

16.1.2  50.

.51  16.2.1  .ימים 21 -למוקדמת ההודעה מבוקש לשנות את ה  .הבקשה נדחית

ההודעה המוקדמת בסעיף כי הרשות מבהירה 
  ימים 7עודכן ותעמוד על הנ"ל ת

ימי עסקים או  7 -למוקדמת ההודעה מבוקש לשנות את ה
  .ימים 7לחילופין 

16.2.2  52.

הנ"ל לא  18.1הרשות מבהירה כי הוראת סעיף 
רעיונות, תוכניות, פיתוחים תחול על 

ומתודולוגיה שנמצאו בידי הספק לפני 
ו ייד-וכן כאלה שפותחו על בחוזהההתקשרות 

שלא בקשר או לצורך ההתקשרות בהסכם 
  . וביצועו

כי באותם ומעדכנת עם זאת הרשות מבהירה 
השאלה מצבים בהם הקניין הרוחני נשוא 

באופן בלעדי הנ"ל יוחרג ויהיה שייך  והסעיף
) ו/או לבעליו החוקי של הקניין הרוחני( ספקל

יחולו ההוראות , אזי בבעלות הרשותולא יהיו 
  הבאות:

ג כי השימוש שתעשה ודאלהספק באחריות  .1
, וכי בהם הרשות יהיה באמצעות הרשאה

בלתי מוגבלת לכל דבר הרשאה זו תהיה 
לת השירותים באופן ועניין הקשור בקב

(כגון  מלא, לרבות כל הנוגע והנובע מהם
, ובמידת הצורך והנדרש תוצרי השירותים)

אף לאחר סיום ההתקשרות (מכל סיבה 
 ).שהיא

באחריות הספק להודיע לרשות מראש על  .2
כל מקרה בו בכוונתו לעשות שימוש בקניין 
רוחני שהבעלות עליו תישמר לספק (או 

  יין הרוחני).לבעלים החוקי של הקנ

להבהיר מפורשות כי האמור בסעיף לא יחול על  מבוקש
רעיונות, תוכניות, פיתוחים ומתודולוגיה אשר נמצאו בידי 

וכן כאלה שפותחו על ידו  בחוזההספק לפני ההתקשרות 
שלא בקשר או לצורך ההתקשרות בהסכם וביצועו, הגם 

  ששימשו במתן השירותים על פיו.

18.1  53.

יעודכן הרשות מבהירה כי המועד בסעיף הנ"ל 
  ה.ימי עבוד 10-ל

 10 -מבוקש לשנות את המועד למסירת מסמכים ומידע ל
  ימים.

18.3  54.

להותיר בידו עותק מאובטח של  לספקמבוקש לאפשר    הבקשה נדחית.
  ששימשו אותו בביצוע השירותים. ניירות העבודה

18.4  55.

  .הבקשה נדחית

 39לשאלה תשומת לב המציעים למענה הרשות 
  בהרה זו.בה

"ראיה יוחלפו במילים  "ראיה חותכת"המילים כי  מבוקש
  לכאורה" במקום.

20.3  56.

הרשות מבהירה כי הפעלת זכות הקיזוז/עכבון 
תיעשה אך ורק בהתאם לדין ובהתאם למסמכי 

תשומת לב המציעים המכרז, לרבות החוזה. 
  בהרה זו.בה 39לשאלה למענה הרשות 

כי הפעלת זכותה מכוח מבהירה בנוסף הרשות 
הסעיף הנ"ל, תיעשה לאחר שהרשות תיתן 

ימים מראש ובמהלך ימים  7הודעה בכתב  ספקל
זכות לטעון טענותיו וכן לתקן  ספקאלו תהיה ל
  את הנדרש

קיזוז סכומי הוצאות שהוציאה הרשות ועכבון מבוקש כי 
  יעשה על פי דין.

20.4 ,34  57.
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 #  סעיף  המציע התייחסות  מענה הרשות

במקרה בו  לא יחול 33"סעיף כדלקמן קש להוסיף סעיף ומב  הבקשה נדחית.
חרה הרשות בביצוע תשלום למציע הזוכה לפרק זמן יא

  מהמועד שנקבע לביצוע התשלום". ימים 90העולה על 

33  58.

ובלבד שבמקרה בסוף הסעיף המשפט "תווסף יכי  מבוקש  הבקשה נדחית.
יהיה הספק חייב שהמחלוקת נוגעת לתשלום התמורה לא 

יום מעת התגלעות  60 -בהמשך ביצוע השירותים מעבר ל
  המחלוקת".

33.1  59.

.60  33.2  מבוקשת מחיקת הסעיף.  הבקשה נדחית.

 57ה לשאלתשומת לב המציעים למענה הרשות 
  בהבהרה זו.

כי כל קיזוז יוכל להיעשות אך ורק מתוך כספים  מבוקש
   בלבד. זהחוזה  המגיעים לספק מתוך

34  61.

  החזר הוצאות נסיעה –נספח ב' לחוזה 

השירותים נשוא החוזה מבוצעים במקומות 
השירות (כהגדרתם בחוזה). בהתאם להוראות 

הספק מתחייב לשאת בכל לחוזה,  5.7סעיף 
הוצאות נסיעה לכלל אתרי הרשות השונים 
שיגרמו לנותני השירות כתוצאה ממתן שירותים 

  .באתרי הרשות השונים

להעמיד לרשות העובדים רכב? האם ישולם האם על הספק 
  לספק בגין הצמדת רכב לעובד ואם כן כמה?

.62  כללי

  בטיחות וגהות –נספח ה' לחוזה 

הרשות מבהירה כי כללי הבטיחות חלים על כלל 
נותני השירות ברשות שדות התעופה וכי כל 
הנקוב בנספח, ככל שהוא נדרש במסגרת 

  השירותים, יחול על הספק.

נראה כי הנספח מכוון לקבלנים או לספקי שירותים מסוג 
 -ו 5לסעיפים  ההרמבוקשת הבשונה מן הנדרש במכרז זה. 

8.  

5 ,8  63.

  אחריות וביטוח –נספח ו' לחוזה 

יוסף פטור מאחריות של הספק לנזקים עקיפים  מבוקש כי   הבקשה נדחית.
ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן הכנסה או רווח, אובדן 
נתונים או זמן מחשב וכי אחריותו לנזק ישיר תוגבל בסכום 

  סביר ביחס לתמורה על פי ההסכם.

.64  כללי

  .אושרתמהבקשה 
 מבוקשהשלישית לאחר המילים "הסכם זה", בשורה 

  למחוק את המילה "וכן".
.65  ב'

 25לשאלה תשומת לב המציעים למענה הרשות 
זו, אשר תחול גם ביחס למבוקש  בהבהרה

  ים.מחויבבשאלה זו בשינויים ה

"חובת השיפוי ו/או בסוף הסעיף המשפט סף ותויכי  מבוקש
הפיצוי על פי סעיף זה הינה בכפוף לכך ובתנאי שהרשות 

קבלת כל דרישה ו/או תיידע את הספק בסמוך לאחר 
תביעה העשויה להצמיח את חובת השיפוי כאמור ותאפשר 
לספק לנהל את ההגנה המשפטית בתיק לרבות כל משא 

  .  "ומתן לפשרה

.66  ג'

להוסיף כי כל אימת שתוגש כנגד הרשות תביעה  מבוקש
היא דורשת שיפוי מהספק, יהא על הרשות להודיע  שבגינה

להתגונן כנגד התביעה,  לולספק על הגשת התביעה ולאפשר 
בין בשם הרשות ובין בשם עצמו. הרשות לא תגיע להסדר 

התובע ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק, משלם  עם
  חלוט."ד מתן פס דמי השיפוי, וכל שיפוי ייעשה לאחר

.67  ג'

להוסיף כי חובת השיפוי מותנית בכך שהרשות  מבוקש
תודיע לספק על כל דרישה או תביעה כאמור, תאפשר לספק 
להתגונן כנגדה ולא תתפשר ללא אישור הספק מראש 

  ובכתב.

.68  ג'
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 #  סעיף  המציע התייחסות  מענה הרשות

  אישור עריכת ביטוחי הספק –לחוזה  1נספח ו'

עם זאת, הרשות תסכים הבקשה נדחית.   .א
הנ"ל המילים אישור ביטוח בו  לקבל גם

"ו/או עובדיו ומנהליו וכן יוחלפו במילים 
 בלבד. אחריותו בגין הפועלים מטעמו"

עם זאת, הרשות תסכים הבקשה נדחית.   .ב
המילים אישור ביטוח בו יימחקו  לקבל גם

ע תאונתי "זיהום שהינו תוצאה של אירו
 " בלבד.ופתאומי

 הבקשה נדחית.  .ג

 .מאושרתהבקשה   .ד

ם עם זאת, הרשות תסכיהבקשה נדחית.   .ה
הנ"ל המילים אישור ביטוח בו  לקבל גם

"ו/או עובדיו ומנהליו וכן יוחלפו במילים 
  בלבד אחריותו בגין הפועלים מטעמו"

למחוק את המילים  מבוקש כי ניתן יהיה –תת סעיף ב   .א
  ."ו/או הבאים מטעמו"

 המשפט למחוק את מבוקש כי ניתן יהיה -תת סעיף ד   .ב
ופתאומי ונזק  ע תאונתי"זיהום שהינו תוצאה של אירו

  ."כספי טהור

מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את המשפט  –תת סעיף ג   .ג
"אשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן 

  ".שירותים

לשנות את תקופת  מבוקש כי ניתן יהיה -תת סעיף ה   .ד
  .חודשים 6 - הגילוי ל

למחוק את המילים  מבוקש כי ניתן יהיה -תת סעיף ו   .ה
  ."ו/או הפועלים מטעמו"

 – 1סעיף 
ביטוח 

אחריות 
  מקצועית

69.

 הבקשה נדחית.  .א

עם זאת, הרשות תסכים הבקשה נדחית.   .ב
הנ"ל המילים אישור ביטוח בו  לקבל גם

"ו/או עובדיו ומנהליו וכן  יוחלפו הבאות
  בלבד. אחריותו בגין הפועלים מטעמו"

 משפטלמחוק את המבוקש כי ניתן יהיה  –תת סעיף ב   .ג
"לבאים מטעמה ולרבות בקשר עם אספקת המוצרים 

  .ו/או מתן השירותים"

מחוק את המילים מבוקש כי ניתן יהיה ל –תת סעיף ג   .ד
  ."הפועלים מטעמו"

 – 2סעיף 
פוליסה 
לביטוח 
אחריות 

חוקית כלפי 
הציבור (צד 

  שלישי)

70.

מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את המשפט החל  – 1סעיף   .מאושרתהבקשה 
  המילים "הפועל מטעמה" ועד לסוף הפסקה.מ

החל  החליף את המשפטלמבוקש כי ניתן יהיה  – 7סעיף 
הסעיף סוף למילים "לא יפחתו מתנאים פוליסת" ועד מה

  "2008היום על פי ביט " במילים

הוראות 
  כלליות

71.

  מידע ושמירת סודיותהוראות ביטחון, אבטחת  –נספח ז' לחוזה 

הרשות מבהירה כי כללי הביטחון, אבטחת 
המידע ושמירת הסופיות חלים על כלל נותני 
השירות ברשות שדות התעופה וכי כל הנקוב 
בנספח, ככל שהוא נדרש במסגרת השירותים, 

  יחול על הספק.

נספח זה מיועד לקבלנים ולא לספקי שירות מן נראה כי 
  להבהרתכם.ודה הסוג הנדרש במכרז זה. נ

.72  כללי

  ספק -כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים  –נספח יא' לחוזה 

אחרונה ייכתב שהמצהיר עושה זאת על הפסקה מבוקש כי ב  .הבקשה נדחית
  .ידיעתו ולא מתוך ידיעה וודאית פי מיטב

2  73.

  
  

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה
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_________________  
  המציעחותמת  ה +חתימ

  
      
      
  ,בכבוד רב    

  
  פלג מצויינים    
  עורך התקשרויות בכיר    
  אגף לוגיסטיקה    

  
  
  

  :העתקים
 תקשובסמנכ"ל  -       מיכאל רוףמר 

  רא"ג לוגיסטיקה -       מר אלדד סומר
  ליועץ המשפטיבכיר סגן  -      פגדאו-מלמדחדוה עו"ד 

  רפרנט רכש בכיר -       מר בני צלח
  תכנון ובקרה מ"חר -       גב' אפרת שפירא
  פיקוח חוזים תאחראי -       גב' מירה אלדר
  בקרה תרכז -       גב' עינת סלומון

 מזכירת ועדת המכרזים -     גב' אריאלה קעטבי
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