
 

 

 

 

 
 

 
 כ"ז תמוז תשע"ט

 2019יולי  30
 

            לכבוד
 15/19המשתתפים במרכז מס' 

 
 ג.א.נ.,

 פרויקטים לניהול תפעולית מערכת ותחזוקת אספקת שירותי למתן '15/19 מס מכרז הנדון:
האזורית  המועצה עבור נלווים שירותים ולמתן וחומרה תשתיות שירותי מתן לרבות הנדסיים

 2מסמך הבהרות  -תמר
 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.  •
 הוציאה ו/או תוציאכל מסמך אחר שעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן  •

המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל 
 עמוד.

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום #

 כללי .1

 ממערכת הדרישות את לפרט תוכלו האם
 בהיבט ההנדסיים הפרויקטים לניהול
 נדרש האם ,למשל ?המועצה  של היזמי
 חריגים ,חשבונות ,חוזים לניהול מודול

 לקבלנים ולמתכננים שינויים והוראות
 נדרש האם ?בפרויקט הגורמים ולשאר
גרסאות  ניהול כולל התכניות לניהול מודול

 פרויקטלי רב בורד דש נדרש האם ?השונות
 מתומצת באופן הנתונים כל להצגת

 ?למועצה

 4.10כמפורט בסעיף 
  למפרט הטכני

 כללי 2

 המועצה עבודת אופן את לפרט תוכלו האם
 המועצה האם ,בפרט ?שלה הספקים מול

 מול העבודה כמזמין ומבקרת מפקחת
 בעצמה העבודות מנהלת שהיא או הספקים

ניפוקים  ,טים"מק ניהול של ברזולוציה
 וכדומה?

למועצה ספקים רבים 
עמם היא עובדת. בחלקם 

המועצה מפקחת 
ומבקרת כמזמין ובחלקם 

את העבודה  היא מנהלת
  בעצמה

3 9.2 

 ,תכנה לאספקת הסכם של במקרים
 השיפוי גובה את להגביל היא הנורמה
 .ההסכם לגובה בפרופורציה שהוא לסכום

 " 9.2 ל המשפט הוספת שתבחנו מבקשים
 הספק לסכום שקיבל יוגבל השיפוי

 חודשים 12 במהלך זה הסכם בגין מהלקוח
 "הנזק קרות לפני

 בקשה נדחית. 
יצוין  9.2בסיפא סעיף 

"הפטור כאמור לא יחול 
כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון". 
כמו כן לעניין הגבלת 

האחריות יתווסף סעיף 
אחריות שמספרו יהא 

9.5 : 
 "גבול אחריות נותן

השירות לפיצוי ו/או 
בגין  לשיפוי המועצה 

נזקים שיגרמו למזמין 
יהיה בסכום השווה לסך 

ו/או לגובה   ₪ 4,000,000
תמורה בין אם שולמה ה

 18ובין אם צפויה במהלך 
ו/או גבולות  חודשים

האחריות בפוליסות 
המפורטות באישור 

הגבוה מבניהם  –הביטוח 
. 

 



 

 

 

 

 
 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום #
מובהר בזאת כי הגבלות 
האחריות דלעיל לא 

 תחולנה על:
נזקים לגוף ו/או  (1

 נזקים לרכוש.

נזקים שייגרמו על ידי  (2

מעשה או מחדל טעות 

או השמטה שנעשו 

במתכוון ו/או בפזיזות 

ו/או ברשלנות רבתי 

השירות  על ידי נותן

ו/או עובדיו ו/או 

 שלוחיו.

הפרת חובת סודיות   (3

ו/או הפרת זכויות 

יוצרים ו/או הפרת 

זכויות קניין רוחני וכן 

הפרת פטנט, וסימני 

 מסחר על ידי נותן

השירות ו/או עובדיו 

 ו/או שלוחיו.

גניבה ו/או הפרת  (4

ידי חובת נאמנות על 

השירות ו/או  נותן

 עובדיו ו/או שלוחיו.

תביעות על ידי צד  (5

 "שלישי כלשהו

 :דגשים להגשת המכרז
תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 )דיסק און קי(.

כשהוא חתום  (נספח א' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, בלבד  על ידי המציעבשוליו 

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות

 אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 ."ההצעות הגשת

ה  כ ר ב  ,ב
 יערית הרוש

 רכזת מכרזים
                   


