
 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 Microsoft Officeהדרכות על כלי למתן שירותי  8/2022מכרז מס' 

 

 

 

 

 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 08/2022פומבי  מכרז

 

 

 

איגוד ל – Microsoft Officeהדרכות על כלי 

 אשכול רשויות גליל מערבי ערים 

 

 תשובות לשאלות הבהרה 

 

 

 2022 מרץ 28
 

  



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 Microsoft Officeהדרכות על כלי למתן שירותי  08/2022מכרז מס' 

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור 

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________ 

 הרטלארמון ועו"ד עדי -שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

2 

 

 Microsoft Officeשירותי הדרכות על כלי  –מכרז פומבי מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מ

 ידם-המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על 

 

 

 הוראות ותנאים כלליים   – מסמך א'  

 

שאלות הבהרה עד    21/3/2022מכרז פורסם ביום שני    –למסמכי המכרז    9, בעמוד  13.9סעיף   .1

חמישי   ב    24/03/2022יום  ביותר  3/4/2022  –וההגשה  צפוף  זמנים  בלוח  שמדובר  מכיוון   .

 . אשמח אם תוכלו להאריך זמן לשאלות ותאריך ההגשה

 הבקשה נדחית.

 

הכוללת: מחשב  לטובת קיום ההדרכות באשכול בנושאי כלי אופיס יש צורך בכיתת הדרכה   .2

, מקרן )במידה ויש תוכנת שליטה זה עדיף(.  Wi-Fiזהה ומותקן,    Office 365  לכל משתתף,

יופיע   והמדריך  כיתת הדרכה מתאימה  ולא תתאפשר  במידה  זה.  לנושא  במכרז  אזכור  אין 

 להדרכה יחויב האשכול בעלות הדרכה מלאה.  

 הבקשה מתקבלת אופן הבא:

ן ע"למחדש, כדלקמן:    3.12למסמכי המכרז, יבוא סעיף    40  , בעמודחוזהל  3.11אחרי סעיף  

מחשב  את סביבת ההדרכה, הכוללת  ן כוללות,  אינ  הסר ספק התחייבויות נותן השירותים

משתתף, ומותקן,    Office 365  לכל  מקרןWi-Fiזהה  )ככל    התוכנ  ,,  ועידה  לשיחות 

 ".שתידרש(, אשר כולם באחריות המזמין

 

של   .3 ספרור  עסקי  אין  בסטנדרט  ומקובל  ההתנהלות  את  שמקשה  מה  המכרז.  מסמכי 

 ופרקטיקה מקובלת. 

 ההערה נרשמה ותלמד. 

 המציעים יעשו שימוש במספר הדף כפי שמופיע בתוכנת הצפייה במסמכי המכרז.

 

לתשומת לבכם, מסמכי המכרז אינם ממוספרים. לפיכך העמודים בשאלות ההבהרה להלן   .4

המציע )עמוד השער הפותח במילים "איגוד ערים אשכול רשויות גליל  מתייחסים למספור של  

 , וכן הלאה(.1הינו עמוד מס'   –  08/2022מערבי מכרז פומבי 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  3המציעים מופנים לתשובה  

 

על מנת לעמוד בכל דרישות    10.4.22אנו מבקשים לאפשר דחייה של מועד ההגשה לתאריך   .5

 : ערבות, ביטוח, אישורי ממליצים. המכרז

 הבקשה נדחית.
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 ". האם הכוונה לנותן השירותים? היועץאנא הגדירו מיהו "  –למסמכי המכרז    3, בעמוד  4סעיף   .6

 הבהרה:

 .מציעהכוונה ביועץ בסעיף זה הוא ה

 

 ". הלקוחאנא הגדירו מיהו "  –למסמכי המכרז  3, בעמוד  4.1סעיף  .7

 הבהרה:

ל. למען הסר ספק, השירות יינתן באמצעות האשכול לרשויות האשכול  האשכו  הינו  לקוחה

 ולגופים ציבוריים אחרים. 

 

האם הדרכה פרונטלית באתר הלקוח יכולה לכלול לכל    –למסמכי המכרז     3בעמוד     4.1  סעיף   .8

 שעות לטובת מיצוי העברת התכנים. 8שעות הדרכה ועד ל  6הפחות 

  הבקשה נדחית.

 

המכרז    4עמוד  ב  4.2סעיף   .9 למספר    –למסמכי  מוגבלות  כן  גם  להיות  צריכות  זום  הדרכות 

משתתפים כמו בקורסים הפרונטליים. הדרכה בזום אינה שונה מהדרכה פרונטלית מבחינת  

ראוי   מענה  לספק  נוכל  לא  המשתתפים.  של  לשאלות  ומענה  התרגול  הכיתה,  התנהלות 

 למשתתפים במידה ומספר המשתתפים יהיה גדול.

 הבקשה נדחית.

 

המכרז    4בעמוד    4.2סעיף   .10 )בממשק    – למסמכי  מקוונת  ב    Microsoft Teamsהדרכה  או 

Zoom  עד של  בקבוצות  אפקטיבית  הינה  אינה    20(  מעבר  משתתפים  כמות  כל  משתתפים, 

יעילה בהדרכות מקוונות ללימוד מיומנויות עבודה ביישומים על מנת לאפשר מקום לשאלות,  

אפקטיבי. ותרגול  המדריך  לב  עד    תשומת  להכיל  יכולות  מקוון  בממשק    1,000הרצאות 

 משתתפים וגם זה משתנה בהתאם לתכנים, מגבלות הפלטפורמה ורוחב פס. 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לאפשר למציע זכות    -  אופציה להארכת התקשרות  –למסמכי המכרז    4, בעמוד  5.1סעיף   .11

   לסרב להארכת ההתקשרות.

 הבקשה נדחית.

 

 האם הכוונה לניכוי מס במקור?  –במסמכי המכרז  4בעמוד  7.3.2סעיף  .12

 הבהרה:

 ו. בהכוונה לאישורים הנקובים בסעיף זה בהתאם לחוק המוזכר 
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לא צורף נוסח להצהרת המציע, האם המציע יכול לצרף    –למסמכי המכרז    5, בעמוד    7.7סעיף   .13

 הצהרה בנוסח על פי שיקול דעתו?  

 הבהרה:

 נוסח ההצהרה יהיה לפי שיקול דעת המציע, ובלבד שיכלול את הדרישות שבמסמכי המכרז. 

 

אין מקום במכרז להצהרה בדבר ניסיון המדריכים, האם   -במסמכי המכרז    5בעמוד    7.7עיף  ס .14

 מסמך הצהרה? להכין 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  13המציעים מופנים לתשובה  

 

  3-אנשי קשר ובמסמך א  3מתייחס לרשימת לקוחות מ    -במסמכי המכרז    5בעמוד    7.9סעיף   .15

  3"ממליצים" אנו נספק רשימת + המלצות מ    5שזו הרשימה מתייחסים לפרטי הקשר של  

 מקורות. 

 הבהרה:

 יפעלו בהתאם להוראות המכרז.המציעים 

 

   –במסמכי המכרז  5בעמוד  8.1.1.5סעיף  .16

טבלת אמנת    41עמוד    5.2ולסעיף    53בחוזה עמוד    17ולסעיף    6עמוד  9מתקשר לסעיף   .16.1

השירות. אנו מספקים שירותי הדרכה השיפוי של הדרכה שלא התקיימה הוא מועד  

 הנה מאוד גבוה. חליפי, כל נושא הערבות אינו רלוונטי מעבר לנקודה ש

אנו מבקשים להוריד את כל סעיפי הערבות במכרז שכן הם אינם רלוונטיים להגשת   .16.2

מכרז זה, השירות המסופק במכרז הנו שירותי הדרכה, שיפוי במקרים של ביטולים  

ישנם   באים  החוסרים  להשלמת  הדרכה  בשירותי  יהיו  הספק  באחריות  שהינם 

 בשירותי הדרכה ללא דרישת תשלום נוספת.  

למסמכי המכרז, פרטי המכרז מוגשים בהתאם    7על כל תתי סעיפיו בעמוד    9.4סעיף   .16.3

המזמין   של  ולשיקולו  הנתונים  לאמיתות  אסמכתא  ומהווים  האשכול  לדרישות 

 ולבחירה לקבל את ההצעה הזוכה, לא מקובל לערב אמינות בכסף.  

 הבקשות נדחות.

 

למציע זכות טיעון טרם כל פסילה כאמור,  נבקש כי תינתן    -למסמכי המכרז    6, בעמוד  8.3סעיף   .17

או, לחלופין כי תינתן למציע התראה זמן סביר מראש והזדמנות להשלים את המסמכים ו/או  

 הפרטים החסרים.  

 הבהרה:

 האשכול יפעל בהתאם לדין החל עליו. 
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נבקש לתת למציע הזדמנות זמן סביר מראש ולאפשר    –למסמכי המכרז    6, בעמוד  9.2סעיף   .18

 לו לתקן את הטעון תיקון במסמכי הערבות בטרם יוחלט על פסילה כאמור.   

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  17המציעים מופנים לתשובה  

 

    - ערבות הצעה -למסמכי המכרז  6, בעמוד  9.3סעיף  .19

נבקש לציין מפורשות כי חילוט הערבות יתבצע רק במקרה שהמציע הגיש את הצעתו,   .19.1

חזר בו וביקש למשוך את הצעתו ולא במקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז, או  

 חוזה, לשם כך קיימת ערבות הביצוע.  ה הפר את 

ט  נבקש להבהיר כי ערבות המכרז אינה מהווה פיצוי מוסכם בשום מקרה, וכי תחול .19.2

 אך ורק במקרים המפורטים לעיל. 

 הבהרה:

 תאם לאמור במסמכי המכרז, ובהתאם לדין החל עליו.ההאשכול יפעל ב

 

נבקש למחוק את המילים "בעורמה, בתכסיסנות או    -למסמכי המכרז    7, בעמוד  9.4.1סעיף   .20

בחוסר ניקיון כפיים", המתארות אמות מידה אמורפיות, אשר אינן בסמכות המזמין לקבוע  

בית המשפט הוא הסמכות לקבוע האם ונכנסות בגדר מידע מטעה או בלתי מדויק. לדוגמה,  

 , ולא המזמין. בתום לבצד נוהג בתום לב או שלא 

 הבקשה נדחית.

 

נא לספק קישור מדויק להוראות התשלום באמצעות    –למסמכי המכרז    8בעמוד    11.2סעיף   .21

 העברה בנקאית, לא ניתן לאתר את ההנחיות לתשלום באתר אשכול. 

 העברות יש לבצע ל: 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי –שם בעל החשבון 

 10  –בנק לאומי 

 641 –סניף 

 160800/11 –חן 

 

בעמוד  13.8סעיף   .22 המכרז    9,  "  –למסמכי  המושגים  כוונת  את  להבהיר  בלתי נבקש    הנחות 

 ", או, לחלופין, להחליפם במונחים ברורים ולא אמורפיים.  הבנה מוטעית"-" ונכונות

 הבקשה נדחית.

 

כלומר    האם ניתן לגשת במכרז בהצעת המחיר רק לחלק מההדרכות?   –  11בעמוד    14.3סעיף   .23

 לגשת רק להדרכת זום או רק להדרכות פרונטליות? 

 הבקשה נדחית.
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שעות לכל הקורס או שהקורס יכול    4האם משך כל נושא הדרכה הינו   – 11בעמוד  14.3סעיף  .24

 להיות ארוך יותר והכוונה היא למשך כל מפגש? 

מ   יותר  להיות  יכול  הקורס  או  ההדרכה  משך  מתייחסת  שעות.    4הבהרה:  המחיר  הצעת 

 .שעות הדרכה 4ליחידה של 

 

סירוב למסירת  עקב    פסילת ההצעהנבקש כי טרם    – למסמכי המכרז    12, בעמוד  14.6סעיף   .25

 זכות טיעון ואפשרות לתקן את הטעון תיקון.  מציעתינתן ל  מסמכים כאמור, 

 הבהרה:

 האשכול יפעל בהתאם לדין החל עליו. 

 

למציע  נבקש כי טרם הרחבת היקף ההתקשרות תינתן    - למסמכי המכרז    12, בעמוד  15.3סעיף   .26

 הודעה מוקדמת לצורך היערכות.

 הבהרה:

 הרחבת ההתקשרות תהיה בהודעה מוקדמת לספק הזוכה.

 

נושא הערבות אינו רלוונטי למכרז ואנו מבקשים   –למסמכי המכרז    12בעמוד    16.1.1סעיף   .27

 לבטלו.  

 הבקשה נדחית.

 

"חתימתו של   נבקש להוסיף את המילים המודגשות: –למסמכי המכרז  14, בעמוד 18.8סעיף  .28

וגמורה,   מלאה  הסכמה  מהווה  ההצעה  והגשת  ההבהרה המציע  ולשאלות  להערות  בכפוף 

, לכל האמור במסמכי המכרז על כל תנאיו  מציע המהוות חלק בלתי נפרד מהצעתומטעם ה

 ומהווה ראיה..."  

 הבהרה:

כל ההודעות, ההבהרות והתשובות לשאלות ההבהרה אשר פורסמו באתר האשכול בעניין  

 מכרז זה, הינם חלק בלתי נפרד מהמכרז.

 

נבקש להוסיף את המילים המודגשות "המזמין אינו    –למסמכי המכרז    15, בעמוד    18.11סעיף   .29

 שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו...".  עקיףנושא בכל אחריות להוצאה או נזק 

 הבקשה נדחית.
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 הצהרת המציע   –   1- מסמך א 

 

נבקש למחוק הוראות סעיף זה וכי המציע כן יקבל    –למסמכי המכרז    18, בעמוד  17סעיף   .30

הפרת הוראה כלשהי הכלולה    הודעה או התראה בכתב על ידי המזמין במקרה של אי מילוי או

 בהצעה. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 . מבוטל –למסמכי המכרז   18, בעמוד 17סעיף 

 

 

 חיר המ   עת הצ   –   2- מסמך א 

 

  –הצעת המחיר למסמכי המכרז  19בעמוד  1סעיף  2-מסמך א .31

משך ההדרכה עבור נושאי ההדרכה המפורטים בטבלה משתנה בהתאם לסילבוסים   .31.1

הספק   ידי  על  ייקבע  ההדרכה  שמשך  מבקשים  אנו  המשתתפים  של  הידע  ולרמת 

  בהתאם לסילבוס התכנים המפורט עבור כלל הנושאים הנדרשים.

תשומת   .31.2 את  מסבים  ורמת  אנו  הלימוד  בקצב  ומותנים  הנלמדים  שהתכנים  ליבכם, 

 . הידע של המשתתפים בפועל ויכולים להשתנות מקבוצה לקבוצה

 הבקשה נדחית.

 

 

 אישור על קבלת שירותי מתן הדרכות   –   4- מסמך א 

 

בנספח זה אנו נדרשים לספק חתימה של מקבל השירות,   –למסמכי המכרז  22בעמוד  1סעיף  .32

תפקידו ובנוסף חתימה של גזבר או מנכ"ל הארגון, הנושא אינו ישים, אנו נספק  פרטי מאשר  

 פרטי קשר וחתימה של משתתפים בפועל/בעלי תפקידים הרלוונטיים לפעילות שלנו. 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

, ניתן להחתים בעל תפקיד בכיר אחר בארגון המזמין. גזבר או מנכ"ל  חתימה וחותמת במקום  

 משתתף בהדרכה לא תעמוד בדרישות המכרז.חתימה של 

 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע   –   7- מסמך א 

 

בו מצוין  במסמכי המכרז ונספחיו  כי בכל מקום   ,נבקש להבהיר  -למסמכי המכרז    25בעמוד   .33

לעיתים   ,"מורשה חתימה" הכוונה היא מורשה חתימה מטעם המציע לעניין מכרז זה בלבד

להסכמים,   בנוגע  ועניין  דבר  לכל  החברה  את  ולחייב  לחתום  מוסמכים  החתימה  מורשי 

  ן.מכרזים, והגשת הצעות, אך לא לכל דבר ועניי 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 Microsoft Officeהדרכות על כלי למתן שירותי  08/2022מכרז מס' 
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 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

החתימה   מורשי  הינם  המציע  מטעם  החותמים  כי  בכך,  צורך  ויש  ככל  ירשמו,  המציעים 

 מטעמו למכרז זה בלבד.

 

 

לחוק עסקאות עם    ( )ב 2- ו   ( )א 2אישורים הנדרשים לפי סעיפים    –   8- מסמך א 

 גופים ציבוריים 

 

 האם הדרישה הינה למסמך ניכוי מס במקור?  –במסמכי המכרז   26עמוד    8-בנספח א 2סעיף  .34

 הבהרה: 

 . 1976-ופים ציבוריים, תשל"ןגהדרישה הינה לפי חוק עסקאות 

 

 

לאשכול    Microsoft Officeחוזה למתן שירותי הדרכות על כלי    – מסמך ב  

 ולרשויות האשכול 

 

   :ניגוד עניינים -למסמכי המכרז  37, בעמוד  2.3סעיף  .35

על   .35.1 ולא  המציע  עובדי  על  חלה  עניינים  ניגוד  למניעת  ההתחייבות  כי  להבהיר  נבקש 

עובדי המציע, התחייבות  מידור  בניגוד למקרה של  )שאחרת  עצמו  כזו מצד    המציע 

המציע עצמו עשויה אף להיחשב הסדר כובל(; לחילופין, נבקש להבהיר כי שירותים  

גוף קשור בו, מסוג השירותים הניתנים לפי מכרז זה, לכל צד   שנותן המציע או כל 

 שלישי, אינם בבחינת ניגוד עניינים, ובלבד שאין שימוש בחומר סודי של המזמין.  

 הבהרה:

 בסעיף זה, שאינה מתכתבת עם השאלה.  המציעים מופנים לדרישה

 

שהוצעה   .35.2 הצעה  לגבי  עניינים  ניגוד  בסוגיית  מחלוקת  של  במקרה  כי  להבהיר  נבקש 

למציע הסוגיה תובא לידי גורם חיצוני/ בורר/ ערכאה מתאימה אשר תחליט בנוגע  

 לסוגיה. 

 הבהרה:

 שאלת ניגוד עניינים תובא להכרעתו של היועמ"ש של האשכול.

 

נבקש להחריג טענות וזכויות השמורות למציע מכוח    –למסמכי המכרז    37, בעמוד  2.6סעיף   .36

פיצוי    הסכמים אחרים עם צדדים שלישיים איתם התקשר המציע, לרבות טענת שיפוי, דרישת

 מוסכם ככל שנקבע וכיו"ב.  

 הבהרה:



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 Microsoft Officeהדרכות על כלי למתן שירותי  08/2022מכרז מס' 
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כויותיו כלפי  האחריות בסעיף זה הינה כלפי האשכול, ואין בה כדי למנוע מהספק לאחוז בז

 אחרים.

 

 ". מקצועיים ובעלי הסמכה"  נבקש למחוק את המילים  -למסמכי המכרז    38, בעמוד  2.8סעיף   .37

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כי כל   מצהיר  נותן השירותים", יבוא:  למסמכי המכרז  38, בעמוד  2.8במקום האמור בסעיף  

המתאימים לעיסוקם על פי    ,מקצועייםהעבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים  

הכרוכות או   ו/או השירותים  כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים לביצוע כל העבודות

 "הנובעות מתנאי חוזה זה.

 

בעמוד  3.3סעיף   .38 המכרז    38,  המילים  -למסמכי  את  למחוק   במיומנות במסירות,  " נבקש 

  ".הבהתאם להסכם ז" ולהוסיף במקומן את מילים "ותמקצועיוב

 הבקשה נדחית.

 

  ה ולהוסיף במקומ "  בנאמנות" הנבקש למחוק את המיל  -למסמכי המכרז    38, בעמוד  3.6סעיף   .39

 ". ההסכם זהוראות בהתאם ל" את מילים

 הבקשה נדחית.

 

 "ברמה הגבוהה ביותר" נבקש למחוק את המילים  -למסמכי המכרז    38, בעמוד  3.7סעיף   .40

 ".ה הסכם זכנדרש ב"  מיליםולהוסיף במקומן את 

 הבקשה נדחית.

 

בעמוד  3.10סעיף   .41 המכרז    39,  המילים    –למסמכי  את  הסעיף  של  בסיפא  להוסיף  נבקש 

 ".  הדרושים לפי דין"

 הבקשה נדחית.

 

בעמוד  3.11סעיף   .42 המכרז    39,  "נותן    –למסמכי  המודגשות:  המילים  את  להוסיף  נבקש 

כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך    מיד עם גילויהשירותים מתחייב לדווח לרשות המקומית  

 ביצוע העבודות".  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ב האמור  בעמוד  3.11סעיף  במקום  המכרז  39,  יבוא:  למסמכי  מתחייב  ,  השירותים  "נותן 

 המקומית מיד עם גילוי כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע העבודות". לדווח לרשות 

 

 אנא הגדירו מהן "שעות העבודה".  –למסמכי המכרז   39, בעמוד 4.2.3סעיף  .43

 הבהרה:

 למסמכי המכרז. 39, בעמוד 4.2.4שעות העבודה כאמור בסעיף 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 Microsoft Officeהדרכות על כלי למתן שירותי  08/2022מכרז מס' 
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   –למסמכי המכרז   39, בעמוד 4.2.5סעיף  .44

זמן סביר למציאת מחליף למנהל קשרי הלקוחות, וכי כל עיכוב  נבקש כי יינתן למציע   .44.1

שייגרם עכב דרישה של האשכול להחלפת מנהל קשרי לקוחות לא ייחשב כהפרה של  

 ההסכם. 

  המציע מחליף שלא באשמת    מנהל קשרי לקוחותקש להבהיר כי ככל שלא יימצא  נב .44.2

מנהל קשרי    הארכה להחלפת  מציע, תינתן לאשכולאו כתוצאה מסירוב לא סביר של ה

  היוצא. הלקוחות

  האשכול יום ממועד הודעת    30תהיה בתוך    מנהל קשרי הלקוחותנבקש כי החלפתו של   .44.3

  על כך.

 הבקשה נדחית.

 

בעמוד  4.3.1סעיף   .45 המכרז    40,  "בכמות   –למסמכי  המודגשות:  המילים  את  להוסיף    נבקש 

 " לפי הסכם זהוברמת המקצועיות הנדרשים 

 הבקשה נדחית.

 

  הפרה   של   במקרה  רק  נבקש כי חילוט הערבות יתבצע  -למסמכי המכרז    40, בעמוד  4.3.4סעיף   .46

  יום מראש ובכתב ובכפוף   30המציע לאחר קבלת התראה של    ידי  על   תוקנה   לא   אשר   יסודית

  שיהווה   בפועל, ומבלי  שנגרמו לאשכול והוכחו   נזקים   בגין  סכומים   הערבות   מסך  שיחולטו  לכך

 . מקרה בשום  מוסכם פיצוי הערבות סכום

 הבקשה נדחית.

 

בעמוד  4.3.5סעיף   .47 בגין השירותים    –למסמכי המכרז    40,  הינה  כי התמורה  נבקש להבהיר 

 .המפורטים במכרז זה בלבד, וכי כל מתן שירותים נוספים יתומחרו בהתאם

 הבהרה:

 מתייחס אך ורק לעבודות נשוא מכרז זה. 4.3.5האמור בסעיף 

 

המכרז    41בעמוד    5סעיף   .48 למסמכי  מצד   – החוזה  הדרכה  שביטול  להוסיף  מבקשים  אנו 

 .בעלות מלאהשעות תחויב  24האשכול בהתראה של פחות מ 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"במקרה והמזמין  חדש, כדלקמן:  5.8למסמכי המכרז, יבוא סעיף  43, בעמוד 5.7אחרי סעיף 

שעות מהמועד שבו הייתה אמורה להתקיים, האשכול יפצה את    24יבטל הדרכה כלשהי  

 מעלות ההדרכה שבוטלה." 50%נותן השירותים בפיצוי מוסכם בשיעור של 

 

 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 Microsoft Officeהדרכות על כלי למתן שירותי  08/2022מכרז מס' 
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 י מוסכם:  פיצו   –למסמכי המכרז  41-42, בעמוד  5סעיף  .49

נבקש להבהיר כי לא יוטלו על הספק פיצויים מוסכמים בגין נסיבות שאינן תלויות   .49.1

 בו, ובכלל זה בגין נסיבות התלויות באשכול ו/או מי מטעמו או בכח עליון.  

 הבהרה:

 פיצויים מוסכמים יוטלו בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

 

תן הודעה מראש על ההפרה  נבקש שזכותו של האשכול לפיצוי מוסכם תהיה כפופה למ  .49.2

 ומתן הזדמנות לספק לתקן את הדרוש תיקון.  

 הבהרה:

 האשכול יפעל בהתאם לדין החל עליו. 

 

ייעשו   .49.3 אחרת  דרך  בכל  או  מתשלום  וניכויו  מוסכם  פיצוי  שתשלום  ייקבע  כי  נבקש 

 בכפוף להודעה מראש ובכתב לספק ולזכות הטיעון.  

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  49.2המציעים מופנים לתשובה  

 

נבקש כי הפיצוי המוסכם יהווה את הסעד היחיד המגיע לאשכול, וכי בכל מקרה לא   .49.4

בויות הבנקאיות ללא מתן הודעה והזדמנות לספק לתקן את ההפרה  יחלט את הער

 כאמור.  

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  49.2המציעים מופנים לתשובה  

 

נבקש כי סך הפיצויים המוסכמים שלהם זכאי האשכול לא יעלה על סך כולל ומצטבר   .49.5

 מסכום התמורה שהתקבלה בפועל אצל ספק.   10%של 

 הבקשה נדחית.

 

אנו מבקשים להוסיף הרחבה לגורמים לאי    –החוזה למסמכי המכרז    41בעמוד    5.1.3סעיף   .50

 קיום הפעילות שאינו בשליטת הספק כגון:    

יתואמו  .50.1 הקורונה  נגיף  בעקבות  סגר/הגבלות  של  במקרה  הבריאות,  משרד  הנחיות 

 מועדים חליפיים.  

 שינויים בשל מצב בטחוני, הנחיות ממשלה. .50.2

 עיכובים בשל תנאי דרך/תשתיות אל מקום ההדרכה.  .50.3

 תקלות בתשתית אינטרנט וכדומה.   .50.4

 הבקשה נדחית.

 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
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בקש להבהיר כי קיזוז סכומים יעשה לאחר הודעה  נ – למסמכי המכרז  41, בעמוד 5.1.5סעיף  .51

מראש ומתן זכות טיעון למציע וכן כי קיזוז כאמור יהיה בגין סכומים קצובים מכוח הסכם 

   .1973-זה בלבד, בהתאם להוראות חוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג

 בות לשאלות הבהרה זה. למסמך תשו 49.2המציעים מופנים לתשובה  

 

המכרז    41בעמוד    5.2סעיף   .52 או    – למסמכי  לבטלם  ויש  ריאליים  אינם  זה  בסעיף  הקנסות 

להקטין את גובה הקנסות. איחורים הנובעים מגורמים אשר אינם תלויים ישירות בספק כגון  

מצב ביטחוני, מצב בריאותי או תשתיות תחבורה אשר מחוץ לשליטתו של הספק לא יחושבו  

 . SLAאי עמידה בתנאי ה  כי

 הבקשה נדחית.

 

נבקש כי הקיזוז ייעשה רק בגין נזק ישיר, ולא בגין כל    -למסמכי המכרז  42, בעמוד 5.5סעיף   .53

 נזק. בנוסף, נבקש כי הקיזוז יבוצע בכפוף להוכחת נזק על ידי האשכול. 

 הבקשה נדחית.

 

יהיה כפוף למתן פס"ד    סעיף זההשיפוי לפי  נבקש כי    –למסמכי המכרז    42, בעמוד  5.6סעיף   .54

וכן בכפוף לכך ש  או    אשכולחלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת,  לא התפשרה בכל תביעה 

בנוסף נבקש כי הזכאות לשיפוי    לכך מראש ובכתב.  נותן השירותיםדרישה ללא קבלת הסכמת  

 לא בגין כל נזק.  תהא רק בגין נזק ישיר ו

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"זכותו של  א חדש, כדלקמן:  20.1למסמכי המכרז, יבוא סעיף    56, בעמוד  20.1אחרי סעיף  

  האשכול פס"ד חלוט, ובכפוף לכך ש לכך שניתן  כפוף  האשכול לשיפוי לפי הוראות חוזה זה  

 "לכך מראש ובכתב. נותן השירותיםלא התפשר בכל תביעה או דרישה ללא קבלת הסכמת 

 

נבקש לאפשר למציע    -   אופציה להארכת התקשרות  - למסמכי המכרז    42, בעמוד  6.2סעיף   .55

 זכות לסרב להארכת ההתקשרות.

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להבהיר מה היקף ותדירות קיום הישיבות בהן    – למסמכי המכרז    42, בעמוד  6.4סעיף   .56

 מחויב נותן השירותים לקחת חלק. 

 הבהרה:

 לא ניתן לאמוד בשלב זה את היקף הישיבות ותדירותן. 
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השתתפות בישיבות שיקיים המזמין ככל שיידרש    –לחוזה במסמכי המכרז    42עמוד    6.4סעיף   .57

 תהיה בממשק מקוון. 

 הבקשה נדחית.

 יצוין כי קיום ישיבות באופן מקוון הינה לשיקול דעתו של המזמין.יחד עם זאת  

 

המכרז    42בעמוד    6.6סעיף   .58 במסמכי  דוח    – לחוזה  הגשת  מועד  את  לעדכן  מבקשים  אנו 

יום ממועד החשבונית    45בכל חודש ולא בכל רבעון, התשלום לתמורה יתבצע עד    10הפעילות ל  

 ולא בתשלום רבעוני. 

 בא:הבקשה מתקבלת באופן ה

נותן השירותים יגיש עד ", יבוא:  לחוזה במסמכי המכרז  42בעמוד    6.6במקום האמור בסעיף  

דין וחשבון מפורט הכולל את כל ההדרכות שביצע במסגרת  חודשלחודש הראשון בכל  10-ל

חוזה זה עבור החודש הקודם )להלן: "הדו"ח"(. מסירת הדו"ח הינה תנאי לתשלום התמורה 

 המזמין לא ישלם את התמורה אם לא יימסר הדו"ח הנ"ל." לנותן השירותים, ו

 

נבקש להבהיר כי במקרה שהמזמין לא אישר את הדו"ח    -למסמכי המכרז    42בעמוד    6.7סעיף   .59

, תיערך ישיבה בין מנהלי הצדדים במטרה לפתור את המחלוקת.  נותן השירותיםשהוגש ע"י  

ימים להכרעתו של רו"ח חיצוני ובלתי תלוי,   7במידה והמחלוקת לא נפתרה, הדבר יובא תוך 

 והחלטתו בעניין תהיה סופית. 

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש לדעת מיהם מורשי החתימה של האשכול. –למסמכי המכרז  43, בעמוד  7.2סעיף  .60

 הבהרה:

חתימת   עם  יחד  האשכול  מנכ"לית  או  האשכול  יו"ר  הינם  האשכול  של  החתימה  מורשי 

 מנהלת הכספים של האשכול.

 

בעמוד  7.3סעיף   .61 המכרז    43,  השירותים    -למסמכי  בגין  הינה  התמורה  כי  להבהיר  נבקש 

  ם.ותים נוספים יתומחרו בהתאהמפורטים במכרז זה בלבד, וכי כל מתן שיר

 הבהרה:

   התמורה נשוא מכרז זה הינה אך ורק עבור השירותים המפורטים במסמכי המכרז.

 

נבקש כי ייקבע שתשלום פיצוי מוסכם וניכויו מתשלום    -למסמכי המכרז    43, בעמוד  7.4סעיף   .62

השירותים   לנותן  ובכתב  מראש  להודעה  בכפוף  ייעשו  אחרת  דרך  בכל  נותן  או  ולזכות 

 השירותים לטיעון.

 הבהרה:

 האשכול יפעל לפי הדין החל עליו.
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"   –למסמכי המכרז    44, בעמוד  8.5.1סעיף   .63 " המהווה אמת  הוגנתנבקש למחוק את המילה 

 מידה סובייקטיבית.  

 הבקשה נדחית.

 

יש להחריג מהגדרת המידע עליו חלה חובת   -  ודיותס   –למסמכי המכרז    44, בעמוד  9סעיף   .64

 הסודיות, כל מידע:  

ללא הפרת חובת שמירת    האשכולקודם לגילוי ע"י    נותן השירותים)א( שהיה מצוי בחזקתו של  

 סודיות; 

או מי מטעמו, ללא הסתמכות על מידע סודי של   נותן השירותים)ב( שפותח באופן עצמאי ע"י 

 ;  האשכול

 על ידי צד ג' ללא הפרת חובת סודיות;    לנותן השירותים)ג( שנמסר 

או מי מטעמו במסגרת השירותים ואשר הינו גנרי או כללי,    נותן השירותים)ד( שיוצר על ידי  

לה, ואינו מכיל מידע  וכיוצא בא know-howלרבות ידע מקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, 

 ; האשכולסודי אשר הועבר על ידי 

)ה( מידע שהינו בנחלת הכלל במועד גילויו או שהפך נחלת הכלל שלא עקב הפרת חובת סודיות  

 ;   נותן השירותיםעל ידי 

 .)ו( אשר גילויו נדרש עפ"י דין 

 הבקשה נדחית.

 למסמכי המכרז, לא ישונה. 45-44 ים, בעמוד9.4נוסח סעיף 

 

 . תההנחיות לשמירת סודיו ן נבקש להבהיר מה -למסמכי המכרז  44, בעמוד  9.3סעיף  .65

 הבהרה:

 למסמכי המכרז. 45-44, בעמודים 9ההנחיות הן כמפורט בסעיף 

 

   –למסמכי המכרז  46, בעמוד 11.10סעיף  .66

ידי   .66.1 על  בלבד  בפועל  שהוצאו  סכומים  לעניין  הינה  השיפוי  זכות  כי  להבהיר  נבקש 

  .האשכול

 הבהרה:

 שיפוי הינו עבור הוצאות שהוצאו בפועל. 

 

עם קבלת פס"ד  " במילים: "מיד עם דרישה ראשונהנבקש להחליף את המילים: " .66.2

בנושא " חלוט  במודגשות  המילים  את  להוסיף  וכן  התבי"  בגין  לשלם  עה  שיחויב 

האמורה, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן, על חשבונו, וכי המשרד לא הגיע  

  ".לפשרה בנושא ללא קבלת הסכמת הקבלן

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  54המציעים מופנים לתשובה  
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,  גנרי  מידע  או  תוכן  כל  כי  להבהיר   נבקש  -  קניין רוחני  -למסמכי המכרז    47, בעמוד  12סעיף   .67

  הנשען   או  ספק  של  know-how-ו   מוצרים,  מקצועי  ידע,   עבודה  ושיטת  מתודולוגיות  כל  וכן

  השירותים   מתן  כ"תו   ובין  לפני  שפותח  בין  לשירות  ייחודיים  שאינם,   ספק  של  קיים  פיתוח  על

 ספק.  בבעלות  בו הזכויות יישארו, למשרד

 הבקשה אינה עולה מנוסח מסמכי המכרז. 

 

  לאשכול נבקש להבהיר כי הבעלות בתוצרים תעבור    -למסמכי המכרז    47, בעמוד  12.3סעיף   .68

 בכפוף לתשלום מלוא התמורה לספק. 

 למסמכי המכרז.  48, בעמוד 12.5המציעים מופנים לנוסח סעיף 

 

אנינו מאשרים את הדרישה לוויתור על זכויות    – החוזה למסמכי המכרז    47בעמוד    12.3סעיף   .69

צגות והחומרים הנלווים כגון חוברות לימוד ומדריכים כתובים הינם הקניין רוחני  יוצרים, המ

הדרכה ואין להפיצם, לשכפלם ולהעתיקם ללא אישור מפורש    ____ )השם שמור באשכול(של  

 בכתב מהחברה, בנוסף אין לצלם/להקליט את ההדרכות למטרות לימוד נוספות. 

 הבהרה:

יהיו   זה  מכרז  במסגרת  האשכול  עבור  שיוכנו  העבודה  תוצרי  של  היוצרים  זכויות  של כל 

 האשכול.

זכויות היוצרים תוצרי עבודה שהספק ישתמש בהם למתן השירותים נשוא המכרז ושלא  

 הוכנו דווקא עבור האשכול, הינם של הספק. 

 

המכרז    48בעמוד    15סעיף   .70 במסמכי  סעי  – לחוזה  להוסיף  מבקשים  להטרדות  אנו  הנוגע  ף 

 מיניות. 

 הבקשה אינה ברורה.

 

   –למסמכי המכרז   48, בעמוד 15סעיף  .71

, כך שעל אף  כי כל צד יישא באחריות החלה עליו על פי דיןנבקש לקבוע ולהבהיר,   .71.1

האמור בכל מקום אחר, הספק )וכל מי מטעמו( יישא באחריות לנזק ישיר בלבד, ולא  

שייגרם   עונשי  או  מיוחד  תוצאתי,  עקיף,  נזק  לכל  למי  לאשכוליישא באחריות  או   ,

או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, אובדן נתונים, עלויות השבתה,    ומטעמ

ן. כמו כן, הספק לא יהיה אחראי לנזק שייגרמו כתוצאה  הפסד רווח או פגיעה במוניטי 

   .האשכולמהוראה של 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להבהיר כי בכל מקרה, גבול אחריות הספק לשיפוי ולפיצוי בגין נזקים כלשהם,   .71.2

ב בפועל  לספק  ששולמה  התמורה  סך  של  ומצטברת  כוללת  תקרה  על  יעלה    12- לא 
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שות עילת התביעה בגין הנזק כאמור לעיל.  החודשים הרצופים שקדמו למועד התגב

הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר 

 תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. 

 הבקשה נדחית.

 

, וכן להוסיף את המילים  לכלנבקש למחוק את המילה    –למסמכי המכרז    48, בעמוד  15.1סעיף   .72

 ".לפי דיןט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים המודגשות: "ינקו

 הבקשה נדחית.

 

". נבקש להוסיף  לחלוטיןנבקש למחוק את המילה "   –למסמכי המכרז    48, בעמוד  15.2סעיף   .73

 ".  ישיראת המילה המודגשת: "לכל תאונה, חבלה, נזק 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לשנות את רף הוכחת הנזק הדרוש מאת נותן    –למסמכי המכרז    48, בעמוד  15.2סעיף   .74

כמקובל במשפט האזרחי, ולא "מעבר לכל ספק" שהיא רמת    למאזן הסתברויותהשירותים  

 ההוכחה הנדרשת במשפט הפלילי.  

 הבקשה נדחית.

 

   –למסמכי המכרז   49, בעמוד 15.4סעיף  .75

ידי   .75.1 על  בלבד  בפועל  שהוצאו  סכומים  לעניין  הינה  השיפוי  זכות  כי  להבהיר  נבקש 

  .האשכול

 הבקשה נדחית.

 

עם קבלת פס"ד  " במילים: "מיד עם דרישה ראשונהנבקש להחליף את המילים: " .75.2

בנושא " חלוט  במודגשות  המילים  את  להוסיף  וכן  לשלם  "  התביעה  שיחויב  בגין 

האמורה, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן, על חשבונו, וכי המשרד לא הגיע  

  ".לפשרה בנושא ללא קבלת הסכמת הקבלן

 :הבא באופן מתקבלת  הבקשה

נותן השירותים מתחייב לפצות  "  למסמכי המכרז יבוא: 49עמוד  15.4ף  בסעי  הרשום  במקום

או רשויות האשכול  האת   ו/או לשפותם, מיד עם ןהעניילפי   ,ו/או את הניזוק/יםאשכול   ,

, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שנותן השירותים אחראי להם, כאמור קבלת פס"ד חלוט בנושא

לעיל, ובכל מקרה שהאשכול או שרשויות האשכול יאלצו לשלם    15.2ו/או    15.1בסעיפים  

צאה שנותן השירותים אחראי להם  פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הו

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיהם, וכל   –כאמור מתחייב נותן השירותים  

יחויב  נותן השירותים    .זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדו בהן בקשר לכך
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הזדמנות להתגונן, על חשבונו, וכי המשרד    ולשלם בגין התביעה האמורה, ובלבד שניתנה ל

  .נותן השירותיםלא הגיע לפשרה בנושא ללא קבלת הסכמת 

  האשכול   רשויות  אוו/לעניין סכומים שהוצאו בפועל על ידי האשכול    והינ  השיפויכמו כן,  

 ".דין עורכי והוצאות משפטיות הוצאות כולל

 

נבקש להוסיף את המילה המודגשת "לכל אובדן ו/או    – למסמכי המכרז    49, בעמוד  15.5סעיף   .76

 ". עקיףנזק 

 ת.י נדח בקשהה

 

נבקש להחריג את האחריות בגין מעשה ו/או מחדל    –למסמכי המכרז    49, בעמוד  15.6סעיף   .77

 של ספקי נותן השירותים. נותן השירותים אחראי אך ורק בגין עובדיו. 

 .הבקשה נדחית

 

   –למסמכי המכרז   49, בעמוד 15.7סעיף  .78

ידי   .78.1 על  בלבד  בפועל  שהוצאו  סכומים  לעניין  הינה  השיפוי  זכות  כי  להבהיר  נבקש 

  .האשכול

עם קבלת פס"ד  " במילים: "מיד עם דרישה ראשונהנבקש להחליף את המילים: " .78.2

בנושא " חלוט  במודגשות  המילים  את  להוסיף  וכן  התביעה  "  בגין  לשלם  שיחויב 

, על חשבונו, וכי המשרד לא הגיע  האמורה, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן

  ".לפשרה בנושא ללא קבלת הסכמת הקבלן

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   הרשום  המכרז  49עמוד    15.7במקום  רשויות "  יבוא:  ,למסמכי  או  האשכול  נדרשו 

האשכול לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות כאמור לעיל ו/או בגין 

ו/או הפסד אחרים שנותן השירותים אחראי להם על נזק  ו/או על-כל  פי חוזה זה, -פי דין 

, פס"ד חלוט בנושאישפה נותן השירותים את האשכול או רשויות האשכול מיד עם קבלת  

וכן בגין כל  בפועל,  בשל כל סכום ששילמו האשכול או רשויות האשכול ו/או חויבו לשלם  

ר לא  אך  לרבות  בניזוק,  ו/או  בנזק  הטיפול  בגין  להם  שנגרמה  משפט  ק,  הוצאה  הוצאות 

, והכל בתנאי שנתנו לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה  עורכי דין והוצאות    ממשיות

יחויב לשלם בגין התביעה  נותן השירותים    .לספק להתגונן מפניה  ו/או דרישה כאמור ואפשרו 

ל שניתנה  ובלבד  לפשרה    והאמורה,  הגיע  לא  המשרד  וכי  חשבונו,  על  להתגונן,  הזדמנות 

  ".נותן השירותיםבנושא ללא קבלת הסכמת 

 

נבקש לתקן את המשפט באופן הבא: "מבלי לכורע    –למסמכי המכרז    49בעמוד    16.1סעיף   .79

 ..." דין או על פי הסכם זהוהתחייבויות נותן השירותים על פי  מאחריות

 .הבקשה נדחית
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"בגין   נבקש להוסיף את המלל הבא בסוף המשפט:  –למסמכי המכרז    50בעמוד    16.4סעיף   .80

 השירותים נשוא הסכם זה". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ביטוחי נותן השירותים יכללו  "  יבוא:  ,למסמכי המכרז  50עמוד    16.4במקום הרשום בסעיף  

וכי המבטח   ו/או רשויות האשכול  לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של האשכול  סעיף 

מוותר על זכות שיתוף ביטוחי האשכול ו/או רשויות האשכול בגין נזק המכוסה בביטוחי נותן  

 ". זה הסכם נושא םהשירותי

 

:  נבקש למחוק את  – למסמכי המכרז    50בעמוד    16.5סעיף   .81 נתן אישורו,   המלל  "והאשכול 

 בכתב ובמפורש לכך" 

 .הבקשה נדחית

 

נקש להוסיף את המילים "בפורמט האחיד על פי" לפני    –למסמכי המכרז    50בעמוד    16.6סעיף   .82

 "; נבקש להוסיף את המילה "לנסות" לפני הביטוי "לכרום לשינוי" 3הביטוי "מסמך 

 .הבקשה נדחית

 

 

 נבקש למחוק את המילה "כל".   –למסמכי המכרז  50בעמוד  16.8סעיף  .83

 .הבקשה נדחית

 

נבקש למחוק את הביטוי "ובכל הפועלים מטעמו וכל    –למסמכי המכרז  50בעמוד  16.9סעיף   .84

 הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחו" ולהחליפו בביטוי "עובדיהם ומנהליהם"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ה המכרז  50עמוד    16.9בסעיף    אמורבמקום  את "  יבוא:  ,למסמכי  פוטר  השירותים  נותן 

רשויות האשכול,   ו/או  ומנהליהם,  האשכול  ציוד עובדיהם  ו/או  לרכוש  נזק  לכל  מאחריות 

או (המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה  

שהיה זכאי לקבל שיפוי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי הפוליסה או  

 ".ביטוח חסר. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון

 

 נבקש למחוק את המילים "ו/או לאחריותו"   –למסמכי המכרז  51וד בעמ 16.10סעיף  .85

 .הבקשה נדחית

 

נבקש להוסיף את המלל הבא בסוף המשפט "ובתנאי    –למסמכי המכרז    51בעמוד    16.11סעיף   .86

 שאין הדבר נוגד את אינטרס הספק" 

 .הבקשה נדחית
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 אינו רלוונטי להתקשרות.למסמכי המכרז. הסעיף   51בעמוד   16.13נבקש למחוק את סעיף   .87

 הבקשה מתקבלת באופן הבא: 

 . מבוטל –למסמכי המכרז  51עמוד  16.13סעיף 

 

אנו מבקשים לבטל את נושא הערבויות במכרז,   –לחוזה במסמכי המכרז    53בעמוד    17סעיף   .88

 לעיל במסמך זה. 6כמפורט בסעיף 

  הבקשה נדחית.

 

ימי עסקים ולא ימים    15אנו מבקשים לעדכן ש    – לחוזה במסמכי המכרז    54בעמוד    18.6סעיף   .89

 קאלנדריים. 

 הבקשה נדחית.

 

הסעיף אינו רלוונטי, במידה וההסכם מבוטל    – לחוזה במסמכי המכרז    55בעמוד    19.4סעיף   .90

 אין נותן השירותים מחויב לספק שירותים במסגרת ההסכם.

 הבהרה:

 המכרז.התחייבויות נותן השירותים הינן כאמור במסמכי 

 

בעמוד  20.5סעיף   .91 המכרז    55,  יהיה    -למסמכי  שהקיזוז  מכוח  נבקש  קצובים  סכומים  בגין 

, ורק בגין נזקים  1973-בהתאם להוראות חוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג,  הסכם זה בלבד

 ישירים שנגרמו בפועל למכללה, ותוך מתן הודעה מראש לנותן השירותים. 

 הבקשה נדחית.

 

   – לחוזה במסמכי המכרז    56על כל תתי סעיפיו בעמוד    -למסמכי המכרז   56בעמוד   20.6סעיף   .92

)לא   .92.1 נקבעו מראש  ג' אלא אם  כולל בתוכו תשלומים לצד  מתן שירותי הדרכה אינו 

 .20.6.2ו   20.6.1נדרשים כאלה במפרט מכרז זה( יש לבטל סעיפים 

 הבהרה:

 ות הצדדים לפי מסמכי המכרז. הוראות סעיפים אלו יהיו בהתאם להתחייבוי

 

הדנים    20.6.3סעיף   .92.2 לסעיפים  לפנות  יש  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  והספק  במידה 

בהפרת חוזה, הספק לא יישא באחריות שיפוי כספית עבור פנייה למילוי ההתחייבות  

 על ידי צד ג' מצד המזמין.   

 חית.דהבקשה נ
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להחליף את אמצעי התקשורת לאימייל ולא  נא    –לחוזה במסמכי המכרז    56בעמוד    21.2סעיף   .93

 לפקס. 

 הבהרה:

 ניתן לציין כתובת דוא"ל במקום מס' פקס או את שניהם.

 

ב .94 המכרז    61בעמוד    2-נספח  פירוט    –למסמכי  במסמך,  הערבויות  את  לבטל  מבקשים  אנו 

 לעיל במסמך זה.   6בסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

 להוראות הממונה על הביטוח. נבקש לתקן את נוסח הנספח בהתאם  – 3-נספח ב  .95

 הבהרה:

 נוסח הנספח תואם את הוראות הממונה על הביטוח. 

 

. כמו כן נבקש לתקן  308נבקש לתקן את הקודים בביטוח צד ג' ולמחוק את קוד    –  3-נספח ב .96

 לאור העובדה שרשויות האשכול מופיעות בשם המבקש. 309את קוד 

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

זה מצורף כנספח   ביט  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה  על עריכת  המציעים    .חואישור 

בנספח   שימוש  שבמקום    הנ"ל  1יעשו  הביטוחים  קיום  אישור    65עד    63בעמודים  נוסח 

 . למסמכי המכרז

 

 משום שאינו רלוונטי.  –נבקש למחוק את פירוט הנכסים המבוטחים  – 3-נספח ב  .97

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  96מופנים לתשובה  המציעים 
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 27.03.2022מיום  למסמך תשובות לשאלות הבהרה 1נספח 

 

 3- נספח ב

 אישור על עריכת ביטוח 

 

 ("המבוטח")להלן: ________________________ של 

 לכבוד:  

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

מועצה מקומית ירכא,  תרשיחא,  -עיריית עכו, מועצה אזורית מטה אשר, עיריית מעלות עיריית נהריה,  

שלומי, מקומית  מועצה  יוסף,  מעלה  אזורית  מועצה  ג'אן,  בית  מקומית  מקומית    מועצה  מועצה 

מועצה    , חורפיש מעיליא,  מקומית  מועצה  פסוטה,  מקומית  מועצה  ורדים,  כפר  מקומית  מועצה 

 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן. ורעה  מקומית מז

 

הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור  
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים  זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 
 שם:

איגוד ערים אשכול גליל מערבי 
 רשויות האשכולו/או 

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

אספקת  ☐
 מוצרים 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

☐  
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען : 
 קיבוץ כברי 

 ד.נ. 

 מען 

 

סוג  
 הביטוח 

 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  
 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   מטבע  סכום 
 ד' 

        

       
       
       

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי  304 

על     309 תחלוף  ויתור 
 לטובת מבקש האישור 

 תביעות מל"ל   315
בגין     321 נוסף  מבוטח 

של   ומחדליו  מעשי 
 המבוטח 
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מבקש האישור מוגדר    322 
 כצד ג' 

 ראשוניות  328
 

אחריות  
 מעבידים 

    6,000,000  
ו   - לתובע 
20,000,000  

לאירוע  
ולתקופת  

 הביטוח 

 הרחב שיפוי  304 ₪ 
היה    319 נוסף  מבוטח 

מי  וייחשב   של  כמעבידם 
 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות   328

        

        

        אחר

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
034 

 

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
הנכס   )לדוגמא:  סוג 

 רכב/נדל"ן( 
 רישוי/כתובת( )לדוגמא: מספר תיאור הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח    יום  30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 

 


