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  2017יולי  30 
  

  משתתפי המכרזלכבוד: 
  
  

  באמצעות דוא"ל              

  לאספקת שירותי תעשיה וניהול עבור רשות שדות התעופה 2017/070/0138/00מס'  פומבימכרז 

  3הבהרה מס' 

") להשיב הרשותבהמשך לשאלות מי מהמשתפים בקשר עם המכרז שבנדון, מבקשת רשות שדות התעופה (להלן: "
  כדלקמן:

  סעיף שאלה  תשובה

 טופס הזמנת הצעות

נודה לאישורכם כי חברה שמגישה יותר   תשובה חיובית.ה
מקטגוריה אחת, יכולה להגיש את אותם יועצים, 
במידה ויש להם את הניסיון הנדרש, ביותר 

 מקטגוריה אחת.

1.2 1. 

נודה לאישורכם כי חברה שמגישה יותר    תשובה חיובית.ה
להגיש פרויקטים שונים מקטגוריה אחת, יכולה 

  אצל אותו לקוח, בקטגוריות אחרות

1.2  2. 

נבקש כי במקרה של סתירה בנושאים טכניים   לא יחול שינוי בסעיפים.
תגברנה הוראות המפרטים הטכניים ואילו 
במקרה של סתירה בנושאים משפטיים, תגברנה 
הוראות ההסכם. כמו כן נבקש לקבוע, כי בכל 

מקצועי נספח מאוחר הקשור לנושא טכני ו/או 
יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי יגבר על 

 כללי.

1.6 ,
10.2.2.2.9,  

חוזה: סעיף 
1.4 

3. 

הרשות תאפשר חתימת מנכ"ל  כמבוקש.
החתימה מטעם המציע  מורשיהמציע ו/או 

המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם על 
גבי התצהירים המצורפים לטופס הזמנת 

  .ההצעות

שבמקום חתימה של המנכ"ל על כל אחד מבוקש 
דרש חתימת מורשי ימהתצהירים במכרז, ת

 חתימה אצל המציע.

7.3 4. 

 .5 8.3 נבקש כי החילוט כאמור יהיה בכפוף לשימוע.  הבקשה נדחית.

מכיוון שיתכן וחלק מהספקים יזכו ביותר    כמבוקש.
מקטגוריה אחת, נבקש כי כל קטגוריה תימדד 

תיחורים  5בנפרד, קרי רק אם לא ענה הספק על 
בקטגוריה מסוימת אזי תוכל הרשות לסיים את 

 ההתקשרות בקשר לאותה קטגוריה. 

, חוזה: 12.7
, 7.2סעיף 

18.2.2.7 

6. 

 .7 14 כוונתכם.אנא הסבירו למה   ימחק. 14סעיף 

 נספח א' לטופס הזמנת ההצעות

רק של נושאי משרה העונים על  פרטיםנבקש לתת   כמבוקש.
 הגדרה זו.

1.5 8. 
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המציע יפרט את מורשי החתימה מטעמו 
  הרלוונטיים למכרז זה.

נבקש כי יפורטו בסעיף רק שמות מורשי החתימה 
הרלבנטיים למכרז או שיצורף אישור זכויות 

 החתימה הסטנדרטי של המציע. 

1.6 9. 

 חוזה 

נבקש לכתוב במקום המילים "כפוף לאישורה של   הבקשה נדחית.
 הרשות" את המילים "כפוף לאישור הצדדים".

1.3 10. 

ימצא במצב של  נבקש להוסיף לאחר המילים "לא  כמבוקש. 
ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות" את המילים 

 "בקשר לשירותים".

3.5 11. 

נבקש להוסיף לאחר המילים "בינו לבין הרשות"   כמבוקש. 
 את המילים "בקשר לשירותים".

3.5.1 12. 

המילים "הזהים או דומים לשירותים" 
ימחקו ובמקומם יבוא "בקשר עם 

   השירותים".

 .13 3.5.3 זה.נבקש למחוק סעיף 

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

3.5.4 14. 

נבקש להוסיף לאחר המילים "מי שיעניק   כמבוקש.
שירותים מטעמו" את המילים "במסגרת מכרז 

 זה".

3.5.5 15. 

אנו מבקשים להוסיף כי הספק יקיים את הוראות   כמבוקש.
שלא יחרגו והנחיות הרשות או נציגה, ובלבד 

 מהוראות חוזה זה.

3.6 ,5.4 16. 

, על הספק להודיע לרשות האמורותבנסיבות 
מראש ובכתב מהי הסיבה בגינה אין לדעתו 
מקום לבצע את ההנחיה ואת האופן שבו 
היא עלולה לגרום נזק. הרשות תהיה רשאית 

, ובמקרה להורות לספק לבצע את העבודה
כזה הספק לא ישא באחריות לנזק שיגרם 

תוצאה ישירה מביצוע ההנחיה באופן כ
המנוגד לעמדתו בכתב, אך זאת מבלי לגרוע 
מאחריותו של הספק לטיב הביצוע של 

  ההנחיה כאמור.

במקרה והספק יידרש לביצוע מתבקש להבהיר, כי 
הנחיה ע"י הרשות או מי מטעמה אשר לפי שיקול 

באחריות  דעתו אין לבצעה, הספק לא ישא
לתוצאות או השלכות ביצוע ההנחיה על ידי 

  הספק, ככל שנמסרו על ידי הרשות.

  17. 

מובהר, כי התכולות הנוספות יהיו   .א
כאלה הקשורות בתכולת השירותים 

 והניסיון הרלוונטי הנדרש עבורם.

  הבקשה נדחית.  .ב

 יהיו הנוספות התכולות כי להבהיר נבקש  .א
 המכרז דרישות של הרחב התחום במסגרת
 .השירות ספק כישורי את ותואמות

כישורים וידע בסיסים  שיקבעו מתבקש  .ב
מעובדי הרשות וצדדים שלישיים  ודרשיש

שישולבו בפרויקט כדי לשמר אחריות הספק, 
לאפשר לספק לאשר אותם מקצועית ולדרוש 
החלפתם. יש להוסיף כי עובדי הרשות וצדדים 
שלישים ישמעו להוראות המקצועיות של 

ו לפיהן, כי הרשות אחראית הספק ויפעל
לגרום לשיתוף פעולה של צדדים שלישיים 
כאמור עם הספק וכי כל היעדרות שלהם 
מהעבודה תחשב כאיחור שהרשות אחראית 

 .לו

5.1 18. 
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מבוקש כי תתאפשר לספק זכות טיעון בכל מקרה   כמבוקש.
בו מצאה הרשות כי הספק עלול להימצא במצב 

 של חשש לניגוד ענייניים.

7.5.1 19. 

נבקש לכתוב במקום המילים "יישא באחריות   כמבוקש.
 ."מלאה" את המילים "יישא באחריות על פי דין

9.1.2 20. 

נבקש להוסיף לאחר המילים "הספק יהיה   כמבוקש. 
 אחראי" את המילים "על פי דין".

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בכל 
 מעביד בין הספק לעובדיו".-הקשור ליחסי עובד

9.2.3 21. 

נבקש לתקן את הסעיף כך שיימחקו המילים   הבקשה נדחית.
 ובמקומם יבוא"עפ"י  פקודות הבטיחות בעבודה" 

"עפ"י הנחיות שיקבלו עובדי הספק מהגורם 
 .שהוסמך לכך ברשות"

9.2.4 22. 

הרשות תהיה רשאית לקזז סכומים קצובים 
ימים  7בהודעה בת מכוח הסכם זה בלבד, ו

נוסח הסעיפים יעודכן . מראש ובכתב לספק
  בהתאם.

ימים  7נבקש לקבוע כי קיזוז ייעשה בהודעה בת 
מראש ובכתב לספק. בכל מקרה יקוזזו סכומים 
קצובים בלבד מכוח הסכם זה בלבד, ולא יקוזזו 

 סכומים בגין נזקים שלא הוכחו.

9.2.5.3 ,22.4 23. 

 .24 9.2.5.4 נבקש למחוק סעיף זה.   הבקשה נדחית.

 יבואובמקום המילים "האחריות המלאה" 
  .המילים "האחריות על פי דין"

נבקש לכתוב במקום המילים "האחריות המלאה" 
את המילים "האחריות על פי דין" וכן למחוק את 

 המילים "וכלפי כל צד שלישי".

10.3 25. 

המילים "על פי שיקול דעתו הבלעדי של 
המנהל" ימחקו. מעבר לכך לא יחול שינוי 

  יף.בסע

 נבקש למחוק סעיף זה. 

לקבוע מנגנון נייטרלי כגון פוסק  לחילופין מתבקש
מקצועי בנושאים טכניים מקצועיים. ביתר 

 הנושאים תוקנה הסמכות לבית המשפט.

10.4 26. 

  יעודכן כדלקמן:  11סעיף 

לכל נזק  על פי דיןבאחריות  ישאהספק "
ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, שנגרמו 
לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לכל צד 
שלישי אחר, בקשר עם הפרת איזה 
מהתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו על פי 

 שלא השירותים ביצועהחוזה לרבות 
 לכל בניגוד/או ו דין כל להוראות בהתאם
/או ו הבהרה/או ו הנחיה/או ו דרישה
 הוראה/או ו פיקוח/או ו בקשה/או ו רתביקו
  ."האמור עם בקשר

לכתוב במקום המילים "על אף האמור  מתבקש
בכל דין, באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה 
לכל נזק ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, מכל 
מין וסוג שהם" את המילים "באחריות על פי דין 

 לנזק".

היה מודע  נבקש למחוק את המילים "בין שהספק
 להם ובין אם לאו".

11 27. 

באחריות  ישאבקש להבהיר כי הספק לא מת  הבקשה נדחית.
  ליישום המלצותיו.

11  28. 



4  

 

  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  

  סעיף שאלה  תשובה

  כמבוקש.  .א

  הבקשה נדחית.  .ב

נבקש להוסיף כי בקשר לסעיף זה ובקשר לכל   .א
מסמכי סעיף אחריות אחר בהסכם או ב

על אף האמור בכל דין "מכרז או בנספחים, ה
באחריות לכל נזק  או הסכם, הספק לא יישא

עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם 
לרשות ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי 

 כל לגבי תחול כאמור אחריות . הגבלת"כלשהו
 אשר עילתה תהא, שהוא סוג מכל תביעה
ולא  אחרת ובין נזיקית בין, חוזית בין, תהא

תחול על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או 
ק או מי מעובדיו או מחדל מכוון של הספ

  . או בגין נזקי גוף ורכוש מוחשיים שלוחיו

בכל מקרה, גבול אחריות בנוסף מתבקש, כי   .ב
הספק, למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי, 
לא יעלה על גובה סך כל התמורה ששולמה 
לספק בגין ההזמנה הרלוונטית להיווצרות 

 עילת התביעה. מובהר בזה.

סעיף  – 11.1
 חדש

29. 

נבקש להבהיר שככל ולא נמסרו לספק   נדחית. הבקשה
ימים  5הסתייגויות באשר לביצוע השירותים תוך 

 הרי שיחשבו השירותים כמאושרים לתשלום. 

12.8 30. 

לאחר המילים "ההצעה הפרטנית"   .א
יתווספו המילים "בשל מעשה ו/או 

 מחדל של הספק".
הפיצויים המוסכמים יגבו בגין עיכוב   .ב

 ימים. 7 -של מעבר ל
 ראה תשובה לשאלה א' לעיל.  .ג
  הבקשה נדחית.  .ד

לא ישא באחריות הספק בהיר כי מתבקש לה  .א
לעיכובים שלא נגרמו כתוצאה ממעשה או 
מחדל שלו או של מי מטעמו, לרבות במקרים 
של עיכוב עקב מעשה או מחדל של הרשות או 

גם לגבי  נכונהבמקרים של כח עליון. הערה זו 
 .3.11סעיף 

יום לפני גביית  14של  Graceנבקש כי יינתן   .ב
  .ם מוסכמיםפיצויי

בגין איחור  םנבקש לקבוע כי לא ייגבו פיצויי  .ג
הנגרם ממעשה או ממחדל של הרשות או מי 

  מטעמה או בנסיבות של כח עליון.
 המוסכמים םפיצוייהנבקש להגביל את סך כל   .ד

מערך  10%אינו עולה על ש לסכוםשישולמו, 
כלל ההזמנות  ההזמנה שבפיגור, ובסה"כ בגין

 מערך החוזה. 10%על 

13.1 31. 

נבקש לכתוב במקום  המילים "באחריות המלאה   כמבוקש.
 והבלעדית" את המילים "באחריות על פי דין".

14.1 32. 

  יעודכן כדלקמן:  14.2סעיף 

לכל נזק  על פי דיןבאחריות  ישאהספק "
ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, שנגרמו 
לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לכל צד 
שלישי אחר, בקשר עם הפרת איזה 
מהתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו על פי 

 שלא השירותים ביצועהחוזה לרבות 
 לכל בניגוד/או ו דין כל להוראות בהתאם
/או ו הבהרה/או ו הנחיה/או ו דרישה
 הוראה/או ו פיקוח/או ו בקשה/או ו רתביקו
  ."האמור עם בקשר

נבקש להתאים את האמור בסעיף להערות לסעיף 
11. 

14.2 33. 
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נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק   הבקשה נדחית.
במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וזאת לאחר 

יום לספק, עם מתן  30הודעה מראש ובכתב של 
  ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות. 

כן נבקש לקבוע כי הסכום שיחולט ע"י הרשות 
ישקף את הנזק שנגרם לה בפועל וכי הערבות לא 

 ם.תהווה פיצוי מוסכ

15.5 34. 

 .35 22.4, 15.7 למחוק את הסעיף. מתבקש  הבקשה נדחית.

ימים במקרה של הפרה  30נבקש הודעה של   הבקשה נדחית.
 שאינה יסודית.

18.2.1 36. 

ימים במקרה של הפרה  14נבקש הודעה של   הבקשה נדחית.
 יסודית.

18.2.2.1 37. 

נכסי נבקש להבהיר כי העיקול יהיה ביחס לכל   לא יחול שינוי בסעיף.
הספק או על מרביתם באופן המונע מהספק למלא 

 את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

18.2.2.4 38. 

כי ביצוע עצמי או באמצעות אחר  מתבקש להבהיר  הבקשה נדחית.
יתאפשר כסעד לרשות, רק לאחר שביטלה את 

 .ההסכם על פי הוראותיו

18.3 39. 

  כמבוקש.  .א
  הבקשה נדחית.  .ב

"באחריות  המילים במקום לכתוב נבקש  .א
 ".דין פי על"באחריות  םיליהמ את" המלאה

-נבקש להגביל את משך השמירה על סודיות ל  .ב
 שנים לאחר תום ההתקשרות. 3

19.2 40. 

 .41 19.3.3 נבקש למחוק את המילה "בכתב".  הבקשה נדחית.

יתווסף סעיף משנה חדש  19.3לסעיף 
  כדלקמן:

על ידי הספק במסגרת  יווצראשר  מידע" 
מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו 
גנרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע 

  ."הסודי במידע מקורואשר 

  

  מתבקש להוסיף את הסעיפים הבאים:

מידע שנמסר לספק ע"י צד ג' ללא (חדש)  19.3.5
 חובת סודיות;

על ידי הספק  (חדש)  מידע אשר יווצר – 19.3.6
במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו 
ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר 

 הועברו על ידי הרשות.

19.3 42. 

נבקש לכתוב במקום המילים "באחריות המלאה   כמבוקש.
 והבלעדית" את המילים "באחריות על פי דין".

19.5 ,19.6 43. 

המילים "מהמעלה נבקש לכתוב במקום   כמבוקש.
 הראשונה" את המילה "סבירים"

19.7 44. 
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לאחר המילים "מחמת הפרה כאמור" 
לרבות שכ"ט עו"ד, יתווספו המילים "

הוצאות וכיוצא בזה וזאת על פי פסק דין 
הרשות תודיע לספק תוך . שלא עוכב ביצועו

זמן סביר על הליך משפטי בגינו נדרש שיפוי 
סביר.  כאמור ותאפשר לו להתגונן באופן

כמו כן, לא ייחתם על ידי הרשות כל הסכם 
פשרה עם התובע, ללא אישור הספק בכתב 

  ".ומראש

 ווספו המיליםיתלאחר המילה "זכאית" 
  "לפנות בבקשה".

תחול רק ביחס לנזקים להם  –חובת השיפוי 
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 לספק באופן מיידי על כל תביעה ו/או 
דרישה כאמור, העבירה לספק את השליטה 

ו/או מו"מ לפשרה, סייעה הבלעדית בניהול ההגנה 
לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא 
התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא 

 קבלת הסכמת הספק לכך מראש ובכתב. 

פיצוי יהיה רק בגין נזקים מוכחים ובכפוף לפסק 
  דין סופי.

להוסיף "לפנות  מתבקשלאחר המילה "זכאית" 
 בבקשה".

19.11 45. 

הוראות הסעיף לא יחולו לגבי מובהר כי 
זכויות הקניין במתודולוגיות, נהלי ושיטות 

ו/או  know-howעבודה, כלים סטנדרטיים, 
פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע 

ואינו מהווה פיתוח הקיים אצל הספק גנרי 
עודי עבור הרשות, ואלה יאשר נוצר באופן י

ר כן מובהר, כי האמו ישארו בבעלות הספק.
לא ימנע בכל מקרה כל שימוש מכל מין וסוג 

  של הרשות בתוצרי השירותים.

נבקש להבהיר כי הוראות הסעיף לא יחולו לגבי 
זכויות הקניין במתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, 

 know-howכלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, 
ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע 

ווה פיתוח אשר נוצר באופן יעודי ג'נרי ואינו מה
 עבור הרשות, ואלה ישארו בבעלות הספק.

20.1 46. 

 כמבוקש.  .א
 14ימים" יוחלפו במילים " 7המילים "  .ב

 ימים".
  הבקשה נדחית.  .ג

  

דעת שיקול נבקש למחוק את המילים "ועל פי   .א
 הרשות"

ימים מראש ובכתב  30נבקש התראה של   .ב
לספק ואפשרות לתקן את ההפרה לפני 

  נוקטת בצעדים המפורטים בסעיף.שהרשות 
נבקש כי ביצוע עצמי יבוצע רק לאחר ביטולו   .ג

של ההסכם ומובהר כי הספק לא ישא 
באחריות לביצוע השירותים על ידי ספקים 

 חלופיים.

22.1 47. 

 נבקש למחוק סעיף זה ולהבהיר שהספק ישא  הבקשה נדחית.
בעלויות העודפות בלבד שהוציאה הרשות, מעבר 
לסכום שהיה אמור להיות משולם לספק בגין 

 ביצוע התחייבויותיו.

22.2 48. 

נבקש לכתוב במקום המילים "ראיה חותכת" את   כמבוקש.
 המילים "ראיה לכאורה".

22.3 49. 

במקום המילים "על כל שינויים באחזקות 
בעלי שליטה בספק" יבואו המילים "על כל 

  שינוי שליטה בספק". 

סעיף זה מאד רחב, נבקש לצמצם אותו להודעה 
 על שינוי שליטה בספק.

24.1 50. 

 אכן נפלה טעות סופר ובמקום המילים
  "אצל הספק" יכתב "אצל הרשות".

הספק" נראה שנפלה טעות סופר ובמקום "אצל 
 יש לכתוב "אצל הרשות".

30.2 51. 

נבקש לתקן כי במקרה של עיכוב בתשלום העולה   הבקשה נדחית.
יום, של סכום שאינו במחלוקת, הספק יהיה  30על 

רשאי לבטל את החוזה או להפסיק את מתן 
 השירותים עד להסדרת התשלום. 

32.1 52. 
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  סעיף שאלה  תשובה

  'נספח ב

ביכולת החברה לקבוע כי הבקשה נדחית. 
הינו מנהל הפרויקט כבר בתחילת הנאמן 

הפרויקט, אך במידה ולא הוגדר כך, מנכ"ל 
החברה כבעל האחריות האולטימטיבית 
ייחשב כנאמן ביטחון ונאמן אבטחת מידע 

  וסייבר.

נבקש למחוק את הדרישה כי עד לאישור המועמד 
ע"י הרשות, נאמן אבטחת מידע ונאמן הביטחון 

פרויקט יהא מנכ"ל הספק, ולהמירו במנהל ה
 מטעם הספק. 

4.2 ,4.4 53. 

  לא יבוצע שינוי במסמך.

 הרשותכי  הוראת הסעיף קובעת,יובהר כי 
היא זו שתבצע בדיקות של רישום פלילי לכל 
גורם שיועסק על ידה, ולכן אין בתיקון 

לנאמר בנספח. על פי רלוונטיות  22לסעיף 
, כל עובד יעבור בדיקת סיווג הרשותהנחיות 

מורחב בהתאם לסוג הפעילות בסיסי (או 
שייעשה על ידו) וכן בדיקת רישום פלילי 

  שרק באם עבר את שניהם, יאושר לפעילות.

ת יכולה להגדיר כי בעבור תפקיד ורשה
מסוים אשר איננו דורש בדיקות אלו, לא 
יבוצעו הבדיקות, אך זאת על פי שיקול 

  ת.ורשהדעתה הבלעדי של 

ם הפלילי לחוק המרש 22לאור התיקון לסעיף 
את  , נבקש למחוק1981 –ותקנת השבים, תשמ"א 

 . הסעיף

מה הרלוונטיות של ויתור  בנוסף, מתבקש להבהיר
 על סודיות רפואית בהתקשרות מסוג זו.

5 54. 

 כתב התחייבות של הספק לשמירת סודיות – 1טופס 

  .לעיל 42 מס' שאלהראה 

  

  מתבקש להוסיף את הסעיפים הבאים:

שנמסר לספק ע"י צד ג' ללא מידע (חדש)  5.6.5
 חובת סודיות;

(חדש)  מידע אשר יווצר על ידי הספק  – 5.6.6
במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו 
ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר 

  הועברו על ידי הרשות.

 .2הערות אלו תקפות גם לנספח 

5.6 55. 

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

9 56. 

 כתב התחייבות של נותן שירות – 2טופס 

 מתבקש -נבקש למחוק את סעיף זה. לחילופין   הבקשה נדחית.
לתקן הסעיף כך שיובהר שכל המפורט בכתב 
ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי בטחון, הובאו 
לידיעת החותם, אך לאו דווקא על ידי מורשה 
חתימה עם ציון שמו (יש למחוק ההתייחסות 

 לעניין זה). 

6 57. 

נבקש למחוק את ההתייחסות למורשה החתימה   הבקשה נדחית.
 של התאגיד.

7 58. 

 בטיחות וגהות -' גנספח 

הגבלת האחריות תהיה בהתאם   .א
 .לעיל 29 מס' לשאלהתשובה ל

 כמבוקש.  .ב

כי אחריות הספק תהיה  מתבקש להבהיר  .א
אחריות על פי דין ובכפוף למגבלת האחריות 

 להסכם. 11.1המבוקשת בסעיף 
נבקש בכל מקום בנספח למחוק את המילים   .ב

 59. 
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 לא יחול שינוי במסמך.  .ג
  לא יחול שינוי במסמך.  .ד

והבלעדית" ו/או "המלאה המוחלטת "המלאה 
 והבלעדית" ולהחליפן במילים "על פי דין".

כי הספק יהיה אחראי על פי  מתבקש להבהיר  .ג
הוראות הדינים המפורטים אך ורק ככל 

ורלוונטיים לעבודות נשוא מכרז שחלים עליו 
 .זה

 נבקש לבטל הדרישה למנות מנהל חוזה.  .ד

 אחריות בנזיקין וביטוח –נספח ה' 

נבקש להוסיף לאחר המילים "וכל תאגיד" את   .נדחית הבקשה
 "עקב מעשה או מחדל של הספק". המילים

 .60 א -אחריות 

  הבקשה נדחית.  .א
הגבלת האחריות תהיה בהתאם   .ב

 .לעיל 29 מס' לשאלהלתשובה 
 הבקשה נדחית.  .ג
 המילים "נשוא הסכם זה וכן" ימחקו.  .ד
  הבקשה נדחית.  .ה

  

המילה נבקש להחליף בשורה הראשונה את   .א
 "לפצות", במילה "לשפות".

הסעיף למגבלת האחריות מתבקש להכפיף את   .ב
 להסכם. 11.1המבוקשת בסעיף 

נבקש למחוק את המילים "את מי המועסק   .ג
 צד"וכל  המילים את וכן" את וכןעל ידו 
 ".שלישי

נבקש להוסיף לאחר המילים "ו/או עקב   .ד
השירותים" את המילים "עקב מעשה או 

  הוא אחראי על פי דין". מחדל של הספק להם
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים   .ה

"למעט במקרים בהם הרשות אחראית על פי 
 דין"

 .61 ב

  .2 להבהרה מס' 59ראה שאלה מס'   .א
הגבלת האחריות תהיה בהתאם   .ב

  .לעיל 29 מס' לתשובה לשאלה

נבקש למחוק את המילים "או שנדרשה לשלם   .א
בקשר לנזק כאמור" וכן למחוק את המילים 

 "או שנדרשה לשאת בהם".
נבקש להוסיף לאחר המילים "ששילמה   .ב

הרשות" את המילים "בהתאם לפסק דין 
 חלוט".

הסעיף למגבלת האחריות מתבקש להכפיף את   .ג
 להסכם. 11.1המבוקשת בסעיף 

 .62 ג

 כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים -נספח ח'

המילים "הזהים או דומים לשירותים" 
יבוא "בקשר עם ימחקו ובמקומם 

. מעבר לאמור לא יחול שינוי השירותים"
  בסעיף.

נבקש למחוק את הפסקה האחרונה ואת 
ההתייחסות ל"צד לסכסוך". הספק אינו יכול 
לדעת על כל המחלוקות המשפטיות בין הרשות 

 ובין צדדים שלישיים.

2 63. 

נבקש למחוק הסעיף. הספק אינו יודע מהם   הבקשה נדחית.
הקשרים העסקיים או המשפטיים של הרשות עם 

 צדדים שלישיים. 

3 64. 

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

4 65. 

 איכות הסביבה –נספח ט' 

הגבלת האחריות תהיה בהתאם לתשובה 
  .עילל 29 מס' לשאלה

יתווספו המילים: "כל שיפוי  5בסוף סעיף 
על פי פסק דין שלא עוכב כאמור יהיה 

נבקש להבהיר כי אחריתו של הספק תוגבל 
 לאחריות עפ"י דין, בכפוף למגבלת האחריות

 להסכם. כמו כן, 11.1סעיף גבי המבוקשת ל
חובת השיפוי תחול רק ביחס  מתבקש להבהיר כי

לנזקים להם אחראי הספק עפ"י דין, , והיא תיכנס 

 66. 
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  סעיף שאלה  תשובה

הרשות תודיע לספק תוך זמן סביר . ביצועו
על הליך משפטי בגינו נדרש שיפוי כאמור 
ותאפשר לו להתגונן באופן סביר. כמו כן, לא 
ייחתם על ידי הרשות כל הסכם פשרה עם 

  ".התובע, ללא אישור הספק בכתב ומראש

לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית 
שהרשות הודיעה לספק באופן  מוסמכת, ובלבד

מיידי על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, 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. 

   
  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. 

 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.-על המציע להגיש הבהרה זו כשהיא חתומה על

  
  
  

        
    חתימת וחותמת המציע

        
  

  בברכה,
  

  אילן כהן, קניין 
  רשות שדות התעופה

  
  
  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר

  ליועץ המשפטי בכיר סגן -      קרן כהן עו"ד
  רא"ג תכנון וארגון -    אלון זילברשטייןמר 

  רא"ג תעשיה וניהול -      מר יוסי צמח
 מזכירת ועדת המכרזים
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