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   –   "ענת עבור חברת  , להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה   158/2021  ' מס פומבי    מכרז

 1הודעת הבהרה מס'  

להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה    158/2021פומבי מס'    בהמשך למסמכי מכרז  .1
" (להלן:  נת"ע  מצ"ב  המכרז עבור  והבהרות    מענה"),  תיקונים  וכן  ההבהרה,  לשאלות  המכרזים  ועדת 

 להודעה זו. 'א   בנספח והכול כמפורט  למסמכי המכרז

נתיבי    –  ת"עיובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לנ .2
, וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.  ")החברה" או "נת"עתחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "

זה   התשובה במסמך  ולכן  ממציע אחד,  יותר  ידי  על  נשאלו  ושאלות מסוימות  ייתכן  כי  יובהר  כן,  כמו 
 מתייחסת לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם   .3
 גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.  

כאמור   .4 הפרשנות  תהיה  זה  הבהרה  במכתב  האמורים  והמושגים  המונחים  לכל  אחרת,  נאמר  אם  אלא 
 במסמכי המכרז. 

שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או ועדת    אין להסתמך על כל פירוש .5
המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז, וכן כל  
הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו  

 שיישלחו.   מטעם נת"ע, ככל

זו  תנאים מיוחדים  -) להזמנה להציע הצעות  2(11.3  בהתאם להוראות סעיף  .6 על הודעה  , המציע יחתום 
 באמצעות מורשה החתימה מטעמו ויצרפה להצעתו.  

 האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.   .7

 

 

 בברכה,    

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   - נת"ע    
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 מענה נת"ע  השאלה  הפניה למסמכי המכרז  מס"ד 

נודה לכם אם תשלחו את מסמכי המכרז במבנה   כללי  כללי   .1 מטעמי נוחות, 
WORD    יוכלו לענות על הדרישות בגוף המכרז  שהמציעיםעל מנת . 

 הבקשה מתקבלת.  

' להבהרה זו. תשומת הלב כי  נספח אמצ"ב כ  WORDבקובץ    4טופס מס'  
כל שינוי ו/או תוספת ו/או השמטה ו/או תיקון שיעשה בנוסח הסעיפים  

בטבלאות המופיעות בטופס, עלול לגרום לפסילת ההצעה, ובכל  לרבות  
בתיבת   המצוי  זה  יהיה  המכרז,  מסמכי  של  המחייב  הנוסח  מקרה 

   המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות.

הזמנה  ל חלק א   .2
תנאים   –למכרז 

(להלן:   מיוחדים
תנאים  "

 ") מיוחדים

ם במכרז, נדרש ימלבד הנספחים המופיע   ,האםלהבהיר    מתבקש כללי 
 מענה כללי או הסבר על הפתרון?  לפרט

לסעיף   מופנים  מס'    6המציעים  לטופס  ו/או  המיוחדים  ,  9לתנאים 
לצרף  נדרשים  שהמציעים  והצרופות  המסמכים  כלל  את  המפרטים 
את   ליישם  ומתחייבים  מצהירים  המציעים  זו,  במסגרת  להצעתם. 

ול להוראות  בהתאם  המכרז,  המערכת  במסמכי  המפורטות  דרישות 
לרבות המפרט הטכני. בשלב זה, אין צורך לשלב מסמך נוסף המתייחס  
האפיון   משלב  כחלק  הספק,  ידי  על  יערכו  ואלה  היישום,  לאופני 

 המפורט.  

נבקש להבהיר כי עדכון גרסאות תוכנה יהיה חלק מן התחזוקה   2.2 תנאים מיוחדים   .3
עוד מדובר בתיקונים ושינויים מינוריים לתשתיות   השוטפת כל 
יבוצעו   הם  יותר,  משמעותיים  בעדכונים  שמדובר  ככל  הפתרון. 

 .שינויים ושיפוריםבמסגרת נוהל 

סעיף   בהוראות  שינוי  יחול  הספק    15.1לא  ובהתחייבויות  לחוזה 
 במסגרתו. על הספק לשקלל הצעתו בהתאם.  הנקובים

שתורד   2.2 תנאים מיוחדים   .4 לאפליקציה  החברה  כוונת  האם  להבהיר  מתבקש 
 מהחנויות.  

פתרון    אכן, להציע  מניעה  אין  מהחנויות.  שתורד  לאפליקציה  הכוונה 
 . React Nativeמבוסס 

מה ההגדרה של "אירוח הפתרון על גבי תשתיות  להבהיר    מתבקש 2.2 תנאים מיוחדים   .5
 עונה על הדרישה? Hostingאירוח ענן מתאימות"? האם פתרון  

המפורטות   לדרישות  העונה  אירוח  פתרון  להציע  הזוכה  הספק  על 
ציבורי.  המכרז,   ענן, פרטי או   Hostingפתרון  כלומר פתרון המבוסס 

 לדרישות המכרז.  אינו עונה

+   2.2 מיוחדים תנאים   .6
4.5.1 

 

להבהיר,   או  מתבקש  בחנויות  לאפליקציה  היא  הדרישה  האם 
לתאימות של האתר למובייל. היה ומדובר באפליקציה בחנויות  

 ?react native  - האם הכוונה ל

ניתן לה ניסיון באפליקציה  הכוונה לאפליקציה שתורד מהחנויות.  ציג 
 .  React Nativeמבוסס 
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כי טרם הארכת תקופת הרישוי והתחזוקה, תינתן לספק    מתבקש 2.6 מיוחדים תנאים   .7
וכן אפשרות לסרב להארכה,    , יום לפחות  60הודעה מוקדמת בת  

ככל שתנאיה שונים מתנאי ההתקשרות המקוריים ("בכל תמהיל  
שתבחר נת"ע" יכול לשנות את הבסיס הכלכלי עליו נשען המציע  

 בהצעתו). 

י המונח "תמהיל" שבסעיף, מתייחס לתמהיל  הבקשה נדחית. מובהר כ
 חודשי הארכה ולא לתמהיל השירותים.

והצעות   2.7.1 תנאים מיוחדים   .8 הסף  תנאי  את  תבחן  החברה  האם  להבהיר  מתבקש 
   .ההצעות הזולות בלבד 3המחיר של 

המכרז נערך במתכונת של הליך חד שלבי, מבלי שניתן למציעים ציון  
ההצעות הכספיות    3איכות. מן הטעם הזה, החברה תדרג תחילה את  

ובדרישות   הסף  בתנאי  עמידתן  את  ותבחן  ביותר  הזולות 
הפונקציונאליות הנקובות במפרט. ככל שאף אחת מההצעות הנ"ל לא  

נליות הנקובות במפרט, תהיה  תעמוד בתנאי הסף ובדרישות הפונקציו 
 החברה רשאית לבחון את ההצעות העוקבות, לפי דירוגן. 

יכולה להיות גם   IOS - כי התאמה לאנדרואיד ו להבהיר מתבקש 4.3.1 תנאים מיוחדים   .9
  .nativeדרך אתר ריספונסיבי או מותאם ולא רק אפליקציות 

מבוסס   בפתרון  שימוש  לעשות  תהיה    Web Viewניתן  שלא  ובתנאי 
הדרישות   במפרטי  ועמידה  לחנויות  האפליקציות  מהעלאת  מניעה 

 האפליקטיביות. 

להציג   4.3.1 תנאים מיוחדים   .10 המציע  יוכל  שבו  באופן  הסף  תנאי  את  לעדכן  מתבקש 
אף   מרכזי    יםכולל  שאינם אתרים  ניהול  אתר  כלומר,    – ממשק 

  ואנדרואיד   IOSאינטרנט ואפליקציה שהנה בתאימות למערכות  
 . בלבד

 הבקשה נדחית.  

יהיה  ל  מתבקש 4.3.2 תנאים מיוחדים   .11 ניתן  שבמסגרתו  כך  הסף  תנאי  את  להציג  עדכן 
 פרויקטים בענן שאינן בהכרח בסביבת המערכת המוצעת.

שב הסף  של    4.3.2סעיף  תנאי  בענן  אירוח  להציג  מחייב  אתרים  אינו 
יש לשים לב    בסביבה המוצעת אלא אירוח ענן לאתרי אינטרנט בלבד.

 לתנאי הסף.   4.3בהקשר זה להערה שבסעיף  
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ב  .מתקבלתהבקשה   .לבטל את תנאי סף זה מתבקש 4.3.5 תנאים מיוחדים   .12 לתנאים המיוחדים    4.3.5סעיף  תנאי הסף הנקוב 
   יבוטל.

תצהיר המציע בדבר עמידה  (  4טופס מס'  מ 5.5יבוטל גם סעיף  ,  בהתאם
סף כן,    .)בתנאי  לסמן  כמו  חובה  אין  כי  מובהר  בעמודת    √בהתאם, 

פונקציונליות", ה  "דרישות  לדרישת  המפורטת    GDPR-בהתייחס 
,  ומבלי לגרוע מהאמורעל אף  .  4מס'    המצויה בטופסבטבלת ההוכחה  

זו   הבהרה  פורסם  במסגרת  מס'  לא  את    4טופס  להגיש  ויש  מעודכן 
מס'   טופס  באמצעות  במועד  כפי    4ההצעה  המכרז  למסמכי  שצורף 

 פרסומו. 

למען הסר כל ספק מובהר, כי ביטול תנאי הסף אינו גורע מהתחייבויות  
האינטרנט   אתר  לחברה  לספק  במכרז,  שיזכה  הספק  על  המוטלות 

 . GDPRהעומד בדרישות תקן 

אתרים לפחות, אשר  3על המציעים להציג  האם להבהיר    מתבקש 4.3.6 תנאים מיוחדים   .13
הנקובים בסעיפים    התנאיםאחד מ   בכלבעצמו  עומד    מהם  אחד  כל

 .למסמך התנאים המיוחדים 4.3.6.2 -ו  4.3.6.1

עומד    מהם  אחד  כלאתרים לפחות, אשר    3על המציעים להציג  כי    מובהר
בב מ   כלעצמו  בסעיפים    התנאים אחד    4.3.6.2  -ו    4.3.6.1הנקובים 

 .  למסמך התנאים המיוחדים

לשנות את הנוסח ל"זמני התגובה המקסימליים באתר   מתבקש 4.3.6.2 תנאים מיוחדים   .14
האינטרנט תחת עומס ממוצע וככל שרכיבי זמן התגובה נמצאים  

 בשליטה מלאה של הספק, עומדים על פרקי הזמן הבאים...".

בסעיף  מובהר הנקוב  הסף  תנאי  של  כוונתו  כי  לתנאים    4.3.6.2, 
זמני התגובה  ל המיוחדים והצהרתם של המציעים ביחס אליו, תתייחס  

 גורע  אינו . האמור  המקסימליים באתר האינטרנט תחת עומס ממוצע
להוראות   בהתאם  במערכת  ליישם  הספק  יידרש  אותן  מהדרישות 

    המפרט הטכני ביחס לרמת הביצועים.

להבהיר למה הכוונה ב"פעולות יישום" תוך מתן דגש על   מתבקש 4.3.6.2.4 תנאים מיוחדים   .15
 משמעות הדף הראשון. 

פעולות יישום הנם פעולות כדוגמת שמירת מידע, שליחת טופס וכדומה.  
 . ובוטלי"לדף ראשון"   ילים:המ

הסף  האם  להבהיר    מתבקש 4.5 תנאים מיוחדים   .16 תנאי  הוכחת  ל לצורך  הסתמך  ניתן 
שאינו  שנצבר  ניסיון  ציג  הול שלישי,  צד  ידי  על  עצמאי  באופן 

ישמש   במכרז,  תזכה  המציע  של  וההצעה  שבמידה  כך  המציע, 
של המציע לצורך יישום ואספקת  קבלן משנה  אותו צד שלישי כ

 . אתר האינטרנט

מציע לא יוכל להסתמך ולהציג ניסיון שנצבר באופן עצמאי באמצעות  
. האמור אינו שולל  צד שלישי שאינו המציע לצורך הוכחת תנאי הסף

מהמציע להציג ניסיון שצבר בעצמו (כלומר במסגרת התקשרות ישירה  
שנערכה בינו, כספק, לבין מזמין), וזאת גם אם השירות (כולו או חלקו)  

האמורה,   ההתקשרות  במסגרת  בפועל,    קבלני /ספקיאמצעות  בניתן 
 משנה מטעמו. 
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הכוונה  להבהיר    מתבקש 4.5 תנאים מיוחדים   .17 האם    -ב  למה  "אפליקציות"? 
 אפליקציות ווב או מובייל? 

 הכוונה לאפליקציות שהועלו לחנויות האפליקציות. 

האם בעלי התפקידים המוזכרים יכולים להיות  מתבקש להבהיר   4.6 תנאים מיוחדים   .18
 המועסקים על ידי המציע.  קבלני משנה  

המועסקים   בעלי תפקידים  להציג  (יחסי  ניתן  ידי המציע  על  במישרין 
 . םעובד מעביד) או בעלי תפקידים המועסקים כפרילנסרי

כי   תפקידים?  2האם אותו אדם יכול למלא  להבהיר  מתבקש 4.6 תנאים מיוחדים   .19 למלא  מובהר  יכול  אדם  יוכל  תפקידים  2אותו  אדם  שכל  ובלבד   ,
לתנאים    4.6.1-4.6.5בכל קטגוריה שבסעיפים    1להימנות כבעל תפקיד  

 המיוחדים.  

על   5   תנאים מיוחדים  .20 בנותהסתמכות  וחברות  לתמ  –  עובדים  הוכחת  בקש  אפשר 
ניסיון   שנצבר באופן עצמאי  תנאי הסף באמצעות הסתמכות על 

כך שבמידה וההצעה של המציע  , של המציע חברות בתבאמצעות 
תשמשנה   במכרז,  משנה  תזכה  כקבלן  הבת  המציע  חברות  של 

 . לצורך יישום ואספקת אתר האינטרנט

נדחית.   על  הבקשה  להסתמך  ניתן  עצמאי  לא  באופן  שנצבר  ניסיון 
האמור אינו  לצורך הוכחת תנאי הסף.  ,  של המציע  באמצעות חברות בת

צמו (כלומר במסגרת התקשרות  שולל מהמציע להציג ניסיון שצבר בע
ישירה שנערכה בינו, כספק, לבין מזמין), וזאת גם אם השירות (כולו או  

באמצעות חברות בת   חלקו) ניתן בפועל, במסגרת ההתקשרות האמורה,  
 מטעמו.  

על   5 תנאים מיוחדים   .21 הסתכמות  לאפשר  שי נמתבקש  באמצעות  סיון  חברות  נצבר 
 על ידי המציע.  100% -  בהמוחזקות בנות 

הבקשה נדחית. תשומת לב המשתתפים לכך שייחוס הניסיון יתאפשר  
בנסיבות של מיזוג סטטוטורי או של רכישת פעילות רלוונטית בהתאם  

 להוראות מסמכי המכרז בלבד. 

(חלף    יום  30  -  וארך ל י  יםהליך אישור בעלי התפקיד כי    מתבקש 8.3 תנאים מיוחדים   .22
תתחייב להעביר    החברהוכי בכל מקרה    ,ימים כפי שנקוב כעת)  14

ימי עסקים מקבלת    2ך  ואישורה או הסתייגותה מעובד מוצע בת
 פרטי המועמד. 

 הבקשה נדחית.  

לזוכה הודעה ותינתן    מתבקש 8.4 תנאים מיוחדים   .23 פניה לכשיר שני, תימסר  כי טרם 
 הזדמנות נאותה לתקן את הדרוש תיקון. 

הודעה מוקדמת של   יתבצע לאחר מתן  זכויות החובה  ימים    7מימוש 
 ובמידה שהספק לא עמד בהתחייבויותיו במסגרת תקופת הודעה זו.    

 את   להקצותוהמציע מתעתד    במידה  הדריש הלבטל את  מתבקש   8.5 תנאים מיוחדים   .24
 .   הקיימים החברה  עובדי מקרב  המקצוע  גורמי

 

הבקשה נדחית. הדרישה הנקובה בסעיף מתייחסת לשני בעלי תפקידים  
ייעודיים ולתקופת היישום בלבד. במהלך תקופה זו על בעלי התפקידים  

 להקדיש את מלוא תשומת הלב ליישום הפרויקט.  
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עודי ולא מתאפשר מינוי עובד  ימדוע נדרש גיוס י להבהיר  מתבקש   8.5 תנאים מיוחדים   .25
 קיים. 

" מתייחס לגיוס עובדים ייעודיים עבור נת"ע  ייעודיהמונח "מובהר כי  
ובמהלך   השירותים  מתן  במסגרת  היישום,  אשר  תקופת  יעניקו  כל 

החברה  שירותים   עבור  יהיו  ורק  ו/או  ולא  עבודות  לבצע  רשאים 
עבור כל צד שלישי שאינו החברה, אלא אם כן אושר    שירותים נוספים

 על ידי החברה.במפורש  הדבר 

  – 1טופס מספר   .26
 הצהרת המציע 

הבקשה נדחית. על המציע לערוך את כל הבדיקות הדרושות והנחוצות   . "עסתמך רק על המידע אותו מוסרת לו נתי המציע מתבקש כי  6
 לצורך הגשת הצעתו למכרז, יישום הפרויקט ושקלול הצעתו הכספית.  

  – 1טופס מספר   .27
 הצהרת המציע 

הדין    –"  ..דין. כל את המילה המודגשת "או על פי   למחוק מתבקש 8
 בלבד. הרלוונטי הוא הדין הישראלי החל לעניין זה, 

בטופס זה וכן לכל מקום אחר בו    11האמור רלוונטי גם לסעיף  
סעיפים   (לרבות  הביטוי  מספר    10- ו  3מופיע  סעיפים  7בטופס   ,

  26.3- ו  19.2,  19.1,  18.5,  18.2.3,  16.3.1,  11.9,  11.7,  11.3,  7.5.1
 ביטוח). - בנספח י' 9-ו  1תנאים הכלליים, וכן בסעיפים   - בחלק ב'

על  " נוסח הסעיף. לצד האמור מובהר כי כוונת המונח:לא יחול שינוי ב 
", היא הדין הישראלי או דין אחר, במידה והחוזה מפנה אליו  פי כל דין

 במישרין.   

  - 3 ' טופס מס  .28
תצהיר לפי חוק  

עסקאות עם גופים  
- ציבוריים, תשל"ו 

1976 

בלבד, שכן אין בידיעתו    מציעכי המצהיר יחתום בשם ה  מתבקש 3
 המידע על כל בעלי הזיקה. 

הבקשה נדחית. חתימה בשם בעל הזיקה נדרשת על פי דין בתצהירים  
המיועדים לכך. ניתן שנציגי הספק יחתמו בשם בעל הזיקה או שנציגי  

 בעל הזיקה עצמו יחתמו על התצהיר.  

  – 5טופס מספר   .29
כתב הצהרה בדבר  

היעדר ניגוד  
עניינים וזיקה  

 אישית 

למניעת   מתבקש 2 ההתחייבות  כי  חלה  להבהיר  עניינים  ניגוד 
המציע המציע עובדי על על  שיובהר   לחילופין, עצמו; ולא  נבקש 

כי מתן שירותים דומים, זהים או משיקים, לגופים שונים, לרבות  
שלא  ובלבד  עניינים,  כניגוד  ייחשב  לא  במזמין,  מתחרים  גופים 

 .ייעשה שימוש במידע סודי של המזמין

ם  יתנאים כללי  -חלק ב'  ב  30האמור רלוונטי גם להוראות סעיף  
 בהסכם ההתקשרות. 24.2ולסעיף 

 לא יחול שינוי בנספח.  
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  – 7טופס מספר   .30
התחייבות בלתי  

חוזרת לשמירה על  
סודיות ועל  

דרישות אבטחת  
(להלן:   מידע

 ") 7טופס מס' "

להוסיף את המילים  מתבקש 1 כי המונח  "  :בסוף הסעיף  מובהר, 
אשר נמצא בנחלת הכלל או הפך  )  1מידע סודי לא יכלול מידע: ( 

נחלת הכלל שלא עקב הפרת חובת הסודיות של נותן השירותים;  
) מידע שהיה בחזקתו של נותן השירותים קודם לגילויו על ידי  2( 

) מידע שפותח באופן עצמאי  3המזמין ללא הפרת חובת סודיות; ( 
של   סודי  מידע  על  הסתמכות  ללא  השירותים  נותן  ידי  על 

ידע שנמסר לנותן השירותים על ידי צד ג' ללא הפרת  ) מ4המזמין;( 
) מידע שיוצר על ידי נותן השירותים במסגרת  5חובת הסודיות; ( 

השירותים ואשר הינו גנרי או כללי, לרבות ידע מקצועי, שיטות  
מתודולוגיה  אשר   וכיו"ב  עבודה,  סודי  מידע  מכיל  ואינו  באלה 

ו  המזמין;  ידי  על  שגילויו  6( - הועבר  מידע  צו  )  פי  על  נדרש 
הסודיות     ,"שיפוטי בחובת  פוגעות  אינן  אלו  החרגות  שהרי 

במסגרת   לו  יימסר  אשר  הסודי  במידע  ו/או  הספק  על  המוטלת 
 .מתן השירותים

 ם. יתנאים כללי -בחלק ב'   29.1האמור רלוונטי גם לסעיף 

 הבקשה נדחית.  

  – 8טופס מספר   .31
 ההצעה הכספית 

בסעיף  מתבקש 2 האחרון  המשפט  את  כילמחוק  הקובע  מעבר  "  , 
לתמורה שתשולם על פי ההצעה הכספית, המציע לא יהיה זכאי  
לכל תשלום, תמורה, פיצוי או שיפוי, לרבות לעניין העדר תוספות  

 ". ו/או הצמדות ו/או הפרשים, מכל מין וסוג

נדחית.   האמור,  הבקשה  יתווסף  לצד  הסעיף  של  המשפט:  בסיומו 
 ".  לחוזה  16למעט תשלום בגין שינויים ושיפורים על פי הוראות סעיף "

  – 8טופס מספר   .32
 ההצעה הכספית 

מתבקש, לעדכן את החבות המוטלת על המציע לקבע תמורה בגין   5.2.5-5.2.4
 . ורישוי למהלך תקופת התקשרותרוח ישירותי א

 הבקשה נדחית.  

  – 8טופס מספר   .33
 ההצעה הכספית 

לא יחול שינוי בסעיף. יש לשים לב שהסעיף מתייחס לפעולות אותן על   . מתבקש לבטל את הסעיף 5.3
הספק לבצע על מנת להגשים את הדרישות המפורטות במסמכי ההסכם  
(גם אם פעולות אלה אינן מאוזכרות במפורש במסמכי ההסכם). המכרז 

שבמסגרתו אחריות לפתרון ולאופני היישום    Turn Keyנערך במתכונת  
 שלה מוטלת על הספק.  

דרישות    מתבקש 5   7טופס מספר   .34 את  הנוכחיות    אבטחתלקבל  שקיימות  המידע 
 . בחברה

במכרז  .  נדחית  הבקשה לזוכה  ימסרו  ייעודיות  מידע  דרישות אבטחת 
 בשלב האפיון.  
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נספח א להצעה    .35
כתב   –  הכספית

 כמויות 

טעות סופר בנספח א' להצעה הכספית (כתב הכמויות),  לעדכן    מתבקש . א' עדכון לנספח -הבהרה יזומה על ידי ועדת המכרזים  3-4שורות 
("סה"כ לרכיב"), תתבצע הכפלה   5לנספח זה, עמודה    3-4כך שבשורות  

 , בהתאמה. 0.25 -וב   0.6 -ב 

לא פורסם טופס מס'  במסגרת הבהרה זו  ,  ומבלי לגרוע מהאמור על אף  
כפי    8באמצעות טופס מס'  הכספית  מעודכן ויש להגיש את ההצעה    8

 שצורף למסמכי המכרז במועד פרסומו.

נספח א להצעה    .36
כתב   –  הכספית

 כמויות 

  1שורה 
בטבלת  
 המחירים 

מתבקש להבהיר, האם  סעיף התמורה המצוין בנספח א' להצעה  
    .לאפליקציההכספית כולל גם את תכולות היישום המתייחסות  

 

לטופס    1במסגרת ההצעה הכספית שנוקב המציע במסגרת שורה מס'  
ההצעה הכספית, יש לגלם את כל פעולות ותהליכי היישום של המערכת,  

רכיב האפליקציה, עד וכולל    – למען הסר ספק    –בות  על כל רכיביה, לר
לחוזה וכן לרבות    13מסירת המערכת לחברה בהתאם להוראות סעיף  

 לחוזה.    14תקופת האחריות הנקובה בסעיף 

הצעה  לנספח א   .37
כתב   – כספית

 כמויות 

הדרישה לסכום אחיד בגין שירותי האירוח,    אתמתבקש לעדכן   2סעיף 
אירוח    ולקבוע בגין  התמורה  סך  את  המתאים    להיקפי מנגנון 
 ועוד.    ביצוע דרישות נפחים צריכה  שימוש

החברה מתייחסת במפרט השירותים להיקפי צריכה,  נדחית.    הבקשה
כבעל   הצרכים  את  לבחון  המציע  על  צפויים.  שירות  ונפחי  עומסים 
האירוח   שירותי  את  הצעתו  במסגרת  ולשקלל  ולהעריך  מקצוע 

 הנדרשים, בשים לב לצפי הגידול.  

הזמנה  ל חלק ב',   .38
תנאים   -למכרז 
(להלן:   כלליים

התנאים  "
 ") הכלליים

מציע    2.3בסעיף   1.4 לבחור  מבקשת  נת"ע  כי  מצוין  א'  זוכה  בחלק 
בלבד בסעיף  אחד  מזוכה    1.4.  יותר  וייבחר  "במידה  נקבע  הנ"ל 

אחד במכרז...". אנא הבהירו את הסתירה בין שני הסעיפים. האם 
 ייבחר יותר מזוכה אחד במסגרת מכרז זה? 

וחדים  במכרז זה ייבחר זוכה אחד. תשומת הלב כי מסמך התנאים המי
הוא המסמך הייחודי להליך זה, ולכן גובר על האמור במסמך התנאים  
הכלליים. יש לקרוא את התנאים המיוחדים ביחד עם התנאים הכלליים  

 ושאר מסמכי המכרז.  

 

מוותר  מתבקש   4.3 תנאים כלליים  .39 "והמציע  במילים  המתחיל  המשפט  את  למחוק 
"בהתאם להוראות סעיף  בזאת באופן סופי...." ומסתיים במילים  

  פי דין.-זה". אנא הבהירו מדוע שיוותר המציע על זכותו על   4.3
 בחלק זה.  16.4האמור רלוונטי גם להוראות סעיף 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

שיקול    מתבקש 7.5.2 תנאים כלליים  .40 לפי  תכריע  נת"ע  לפיה  הקביעה  את  למחוק 
שסימן   דעתה החלקים  לגבי  המציע  בקשת  את  לקבל  האם 

 כסודיים. 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 
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שבסעיף   לקבל את נוסח הערבות.מתבקש  11 תנאים כלליים  .41 לטבלה  מופנים  הסר    3המציעים  למען  המיוחדים.  לתנאים 
 זה אין דרישה לערבות הצעה. ספק, מובהר כי במסגרת הליך 

  -ו   11.2.4 תנאים כלליים  .42
11.11 

ל  מתבקש בכתב  הודעה  תימסר  הערבות    מציעכי  חילוט  לפני 
 המאפשרת תיקון גורם החילוט.

 לעיל.   41ראו מענה במס"ד 

  11.9, 11.7 תנאים כלליים  .43
 11.11 -ו 

במקרה    מתבקש .1 רק  יתבצע  הערבות  חילוט  כי  להבהיר 
שהמציע הגיש את הצעתו, חזר בה, וביקש למשוך את הצעתו,  
הודעת   את  קיבל  אכן  שהמציע  המזמין  אימות  לאחר  או 
הזכייה, ואף על פי כן לא חתם על חוזה עם המזמין במועד  
הנקוב לכך בתנאי המכרז, והכל מבלי שיווה סכום הערבות  

מקרה. שהרי בנסיבות המתוארות להלן,   פיצוי מוסכם בשום 
 יהיה זה מוצדק לחלט באופן מיידי את ערבות ההצעה.  

 .11.11,  11.9האמור רלוונטי גם להוראות סעיפים 

הטעון    מתבקש .2 את  לתקן  נאותה  הזדמנות  למציע  שתינתן 
 תיקון בטרם מימוש הערבות.

 לעיל.    41ראו מענה במס"ד 

  –ו  14 כללייםתנאים   .44
15.2.7 

 ובר. מה ציון האיכות העמתבקש להבהיר  .1

להבהיר   .2 את   יפ ל  ע מתבקש  מחשבים  אתם  פרמטרים  אילו 
 . ציון האיכות ומה משקלו של כל פרמטר

ההליך התחרותי יתבצע כמכרז חד שלבי, אשר אינו כולל שלב איכות.  
לסעיף   מופנים  לב    2.7המציעים  כן, תשומת  כמו  המיוחדים.  לתנאים 

 לעיל.   2המציעים למענה לשאלת הבהרה מס' 

 .  נדחית הבקשה כי טרם פנייה לצדדים שלישיים, תינתן התראה למציע.   מתבקש 15.2.1 תנאים כלליים  .45

כי בקשות להחלפת כוח אדם מוצע יבוצעו בנימוק סביר    מתבקש 16.3.1 כללייםתנאים   .46
 שיפורט. 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

המפגש    מתבקש 17.11 תנאים כלליים  .47 במסגרת  עצמו  על  נטל  והמציע  במידה  כי 
נוספות,   רק לאחר  הרי שאלה תחייבנה את המציע  התחייבויות 

 שאלו תועלינה על הכתב ויסוכמו בין הצדדים.  

מובהר כי במסגרת ההליך לא יתקיים מפגש, ריאיון והתרשמות אישית.  
לתנאים המיוחדים, המפרט את הליך בדיקת    7המציעים מופנים לסעיף  

 ההצעות.  

  –ו   17.13 כללייםתנאים   .48
20.4 

 לעיל.   47ראו מענה במס"ד  .מתבקש למחוק את הסעיפים
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 מובהר כי לא נקבע אומדן במסגרת הליך מכרזי זה.   .  האם נקבע למכרז זה אומדןמתבקש להבהיר  20.1.3 תנאים כלליים  .49

 נבקש כי מידע כאמור יפורסם ליתר המציעים.  29.3 כללים תנאים   .50

 

 הבקשה נדחית.  

 1.5 התקשרות ההסכם   .51

הגדרת  
"דרישות  
 המערכת" 

להגדיר מפורשות ששינויים מהמפרט על כולם יהוו שינוי  מתבקש  
 . להסכם 16בהתאם לסעיף 

לא יחול שינוי בסעיף. הגדרת המונח מתייחסת במפורש להוראות סעיף  
 לחוזה.   16

  הגדרת התקשרות ההסכם   .52
 "התוכנה" 

וגם   גם את התוכנה במצבה הנוכחי  ההגדרה אינה יכולה לשקף 
ה שלהשאת  הנוספות  והגרסאות  יישומו    ,דרוגים  כולן  לא  שכן 

כפוף   וכי הכל  להוסיף הגדרה    מתבקשהלקוח.    ן לרישיובהמשך 
 ל"עדכוני תוכנה" ולהפריד בין השתיים. 

לא יחול שינוי בסעיף. הגדרת המונח תוכנה, כפי שהיא משמשת בהסכם  
(למשל, לעניין התחזוקה, זכויות קניין רוחני וכיו"ב), רלוונטית גם עבור  

 דכון או שדרוג שיערכו בקשר אליה.  כל פיתוח, התאמה, ע

  הגדרת התקשרות ההסכם   .53
 "המערכת" 

 המילה "בענן" תימחק.   הספק לא מחזיק את המערכת בענן אלא באמצעות ספק צד ג'.

אלא לא כולל שדרוגים ועדכונים    הפרויקטמתבקש להבהיר, כי   3 התקשרות ההסכם   .54
ג', ככל שמפיק  רק צד  יש התקנת פאצים אותם מפיק  כן,  . כמו 

כי  גרסה    להבהיר,  במסגרת   עדכון  ושינויים    יבוצע  הרחבות 
 בתשלום. 

 לעיל.    3הבקשה נדחית. ראו בבקשה מענה לשאלת הבהרה מס' 

הואיל וטרם בוצע אפיון מפורט, טרם    למחוק את הסעיף.מתבקש   4.6 התקשרות ההסכם   .55
 נבדקו על הפרטים הנדרשים בכדי לתת את ההצהרה כאמור. 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

אחראי  מתבקש   4.10 התקשרות ההסכם   .56 אינו  הספק  בספק".  תלוי  שהדבר  "ככל  לסייג 
 . יו"ברשת וכלהפסקות חשמל, נפילת 

של   וליכולות  לכשירות  בנוסח הסעיף. הסעיף מתייחס  שינוי  יחול  לא 
 המערכת ולא לנסיבות אקסוגניות שאינן תלויות בספק.  

להבהיר כי זכות    מתבקשמתבקש למחוק את הסעיף. לחילופין,   4.12 התקשרות ההסכם   .57
ביכולת   אין  אשר  פרטים  וכי  מוגבלת,  הינה  כאמור  הביקורת 
ומהווים   הגנת הפרטיות,  חוק  תחת  חוסים  לחשוף, אשר  הספק 

 מידע רגיש, לא יהיו חשופים לביקורת.  

לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. מדובר בחומרים ומידע הקשורים ליישום  
ריות לכך שמידע כזה  הפרויקט והחוזה מושאו. על הספק לשאת באח

 לא יהיה כפוף לחסיון.  
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 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף.  מה הספק נדרש להכין.  מתבקש להבהיר  4.13 התקשרות ההסכם   .58

מובהר כי הוראות הסעיף אינן דורשות הכנת כל מסמך או תוצר עבודה  
המפורטות   להנחיות  בהתאם  יעבוד  הספק  כי  אלא  הספק,  ע"י  אחר 

) ג'  מידעבנספח  ואבטחת  מסמכים  ניהול  מחשוב,  ג' הנחיות  ונספח   (1  
(אבטחת מידע) להסכם, לצורך הכנת כל מסמך או תוצר עבודה אחר,  

 לכשיידרש לכך, והכל בהתאם למסמכי המכרז.  

לבטל את הסעיף. בסיס נתונים של המזמין אינם נשמרים    מתבקש 4.14 התקשרות ההסכם   .59
 לצורך גיבוי אצל הספק. 

יחול שינוי בסעיף. ההוראה מתייחסת למידע ומסמכים שיצר/ערך    לא
 הספק במסגרת השירותים.  

 יחול שינוי בנוסח הסעיף.  לא . מתבקש לבטל את הסעיף 4.18 התקשרות ההסכם   .60

באופן    להוסיף את המילים המודגשות: "הכל ככל הדרוש  מתבקש 5.1 התקשרות ההסכם   .61
  11.3.2,  11.3.1,  10.9,  8.2האמור רלוונטי גם לסעיפים  .   ..."סביר

 . להסכם

 לעיל.   33לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. ראו מענה לשאלת הבהרה מס' 

 לעיל.   25ראו מענה במס"ד הבקשה נדחית.  .  מתבקש לבטל את הסעיף 5.2 התקשרות ההסכם   .62

הספק   5.2 התקשרות ההסכם   .63 צוות  עבור  מלאה  למשרה  הדרישה  כי  להבהיר,  מתבקש 
 תתייחס רק לבעלי התפקידים הראשיים.  

כמבוקש, בשים לב לכך שעל הספק לשאת באחריות המלאה לכך שכל  
יתר בעלי התפקידים מצוות הספק יעמדו לרשות החברה ולצורך יישום  
במועד, היישום  תקופת  השלמת  לצורך  הדרושים  בהיקפים    הפרויקט 

 ובהתאם לכל דרישות מסמכי ההתקשרות. 

לס   9.3סעיף   המתייחס להסבת הנתונים.פירוט מתבקש להשלים  9.3 התקשרות ההסכם   .64 מבהיר  כי  לחוזה  של    החברהפק,  הסבה  לבצע  מתעתדת 
באתר. מסוימים  תכנים  להטמיע  ו/או  את   נתונים  לבצע  הספק  על 
ונתונים כאמור. בנוסף,  היישום, באופן שיאפשר הסבה וטעינה של מידע  

 , יימחקו. "ולתקינות המידע המוסב, והמילים: "

לבדיקות   18.1 התקשרות ההסכם   .65 למסירה  המתייחסת  הדרך  אבן  את  לחלק  מתבקש 
) הבאים:  40%קבלה  הדרך  אבני  לשני  של    20%)  פיתוח  בסיום 

 במסירה לבדיקות קבלה.   20%מהמערכת,   50%

השלמת   בגין  לתמורה  זכאות  משקפות  הדרך  אבני  נדחית.  הבקשה 
. אין משמעות כמו גם  Turn Keyתכולות מוגדרות, כמקובל בפרויקטי  

"פיתוח    שאין להשלמת  בנוגע  המתבקשת  לתכולה  בקרה    50%יכולת 
 מהמערכת".  
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וכן החל    ,מתבקש להפחית את סך ערבות הביצוע במועד המסירה 19.1 התקשרות ההסכם   .66
 מתחילת תקופת התחזוקה.  

  100,000  של  לסך  הביצוע  ערבות  תופחתמתום תקופת האחריות,    החל
 .  החוזה הוראות  יתר בעניינה ויחולו, ₪

  -ו   5.9, 5.5 התקשרות ההסכם   .67
5.11 

פר מצומצם של סכי הגבלה כאמור תחול רק לגבי ממתבקש   .1
מפתח להיות  כי  ו  , אנשי  צריכה  לשינוי  בקשה  מקרה  בכל 

 יום לפחות.  30בהודעה מראש בת 

ספק להפסיק העסקה של מי  מתבקש לאפשר למקרה,    בכל .2
 מעובדיו. 

 לא יחול שינוי בסעיפים.  

לשאת   ימשיך  אך  מעובדיו,  מי  של  העסקה  להפסיק  זכאי  הספק 
החוזה,   להוראות  בהתאם  הפרויקט  של  ליישומו  המלאה  באחריות 

 לרבות באמצעות העמדת בעל תפקיד חילופי שיאושר על ידי החברה.   

חפיפה למחליפו  עובד חולה או עובד שעזב לא תמיד יכול לספק   5.10 התקשרות ההסכם   .68
 ככל האפשר.  במילים: ולכן יש לסייג

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

  -ו   5.12 התקשרות ההסכם   .69
5.13 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף.  . מתבקש למחוק את הסעיף

לסייג את האמור לספקי מוצרי צד ג' כגון ספק התוכנה    מתבקש 5.15.1 התקשרות ההסכם   .70
לגבי אלט   להתחייב  יכול  הספק  אין  שאז  הענן  שירותי  או ספק 

התוכנה או תנאי השירות כפי שמוכתב על    תלרישיונואלא בכפוף  
 ידי אותו צד ג' כאמור 

המילים:   מראש  לאחר  החברה,  אישור  את  כך  לשם  קיבל  אם  למעט 
לקבלני משנה שאינם ספק הרישוי ו/או האירוח    בנוגע ו"  ", יבוא:ובכתב,

 –" . 

   .לא יחול שינוי בסעיף מעבר לאמור

כי האמור יחול רק במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרה    מתבקש 5.16.7 התקשרות ההסכם   .71
 של הספק. 

המילים: שהיא," במקום  סיבה  "מכל  יבוא:    קבעה  בהן   בנסיבות " 
 ".  החוזה  פי   על  התחייבויותיו   את   הפר  הספק  כי  החברה 

 הבקשה נדחית.  לקבוע נהלים אלו מראש בכדי שהספק יוכל לאשרם. מתבקש 6.1.1 התקשרות ההסכם   .72

 הבקשה נדחית.   את הסעיף.   למחוק מתבקש 7.3 התקשרות ההסכם   .73

מסר לספק תוך  יכי אישור כאמור או בקשה לתיקונים י  מתבקש 7.4 התקשרות ההסכם   .74
 ימי עבודה. 5

 . הסעיף  בנוסח שינוי יחול לא
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דל  חככל ולוחות הזמנים יוארכו עקב מעשה או מ מתבקש, כי   .1 7.6 התקשרות ההסכם   .75
 , יש לפצות את הספק על התארכות התקופה. נת"עשל 

, עיכובים מעל תקופת מסוימת אינם מאפשרים חזרה בנוסף .2
מיידית לפרויקט ולכן הדחייה אינה באופן קבוע תואמת את 

יקבע מנגנו   מתבקשבהתאם  אורך הדחיה.   לספק    ןכי  פיצוי 
נגרמו עקב מעשה או מדל של   עבור דחיות או עיכובים שלא

 הספק. 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

יחולו קנסות    מתבקש .1 7.8 התקשרות ההסכם   .76 כי תהיה תקופת גרייס שרק לאחריה 
על   יעלה  לא  הקנה  שגובה  מקרה  הדרך  10%ובכל   מאבן 

 .  לתשלום

כי לא יהיה כפל קנס וכי דחייה כאמור תדחה את   מתבקשעוד   .2
 יתר אבני הדרך בהתאם ללא קנסות.  

ידרש הספק לשלם י בקש כי אלו יופחתו מכל תשלום שמתעוד   .3
 ש, בשל העיכובים כאמור. , ככל ויידרדבעתי

התעכב הספק בהשלמת ביצועה  לחוזה, יעודכן באופן הבא:  7.8.1סעיף 
ויר  וסיום מוצלח לבדיקות קבלה ועלייה לא להלן [ 3של אבן דרך מספר  

המערכת כל  "]של  לפיצוי(להלן:  הדרך  בשל  אבן  נגרם  לא  והעיכוב   ,("
בסעיף   המפורטות  לפיצוי    7.5הנסיבות  זכאית  החברה  תהיה  לעיל, 

וזאת    2,200מוסכם בסך של   עיכוב,  יום  כדין, לכל  ₪ בתוספת מע"מ 
  כ"מועד הקבלה" המועד הקבוע  ימים שלאחר    10תום  עבור התקופה שמ

פיצוי  סך ה. לעיל 7.4בהתאם להוראות סעיף  קבלה בפועל,ועד למועד ה
על סכום מצטבר של   יעלה  בגין    20%המוסכם כאמור, לא  מהתמורה 

ההקמה, וזאת בשים לב להוראות הנוספות המפורטות בסעיף, לפיהן,  
שבועות, שלא    3בין היתר, עיכוב בהשלמת אבן דרך לתקופה העולה על  

להסכם, תחשב כהפרה יסודית של    7.5בשל הנסיבות הנקובות בסעיף  
הפיצוי  וכי  למי    החוזה  ו/או  לה  שנגרמו  נוספים  נזקים  בגין  המוסכם 

 מטעמה מעבר לסכום הפיצוי המוסכם.  

 יחולו שינויים ביתר הוראות הסעיף.   לא

  -ו  7.8 התקשרות ההסכם   .77
15.5 

מוסכם תהיה כפופה למתן   פיצוישזכותה של נת"ע ל   מתבקש .1
את  לתקן  לקבלן  הזדמנות  ומתן  ההפרה,  על  מראש  הודעה 

 תיקון. הדרוש 

הספק  מתבקש .2 על  יוטלו  לא  כי  מוסכמים  פיצוי  להבהיר  ים 
בגין נסיבות שאינן תלויות בו, ובכלל זה בגין נסיבות התלויות  

 .בנת"ע ו/או מי מטעמה או בכוח עליון

 כי הפיצוי המוסכם יהיה כפוף לתקרת האחריות. מתבקש .3

 לעיל.    76ראו מענה במס"ד 
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במידה ומוצגות דרישות נוספות במסגרת האפיון, יש להחריג את   8.1 התקשרות ההסכם   .78
 .16ולהוסיפם תחת האמור בסעיף  האלו מהתמורה שנקבע 

סעיף   בסעיף.  שינוי  יחול  החברה    8.1לא  של  זכותה  את  מחריג  אינו 
לדרוש שינויים ושיפורים אלא תומך בו. היישום של המערכת, ישקף את  
נוספת של החברה. התשלום   וכל דרישה  דרישות מסמכי ההתקשרות 
לפי   בחוזה,  הנקובים  ההסדרים  ליתר  בהתאם  ייערך  אלה,  כל  בגין 

 העניין.  

כי   .1 8.2 התקשרות ההסכם   .79 להבהיר  אינן  ביצוע  מתבקש  מתכולת  הסבות  חלק 
 אחריות של הספק.  ה

בכפוף לנוהל  שתדרוש החברה, יתבצעו  שינויים  מתבקש, כי   .2
 שינויים. 

ביטוי מתאים לאפיון של  ". ימחקו המילים:  1 ינתן  במסגרת האפיון, 
תכנים   נתונים,  של  הסבה  ביצוע  את  לחברה  שתאפשר  כך  המערכת, 

ראו גם מענה לשאלת    ".להלן  9.3ומידע מהאתר הנוכחי כמפורט בסעיף  
 לעיל.   64הבהרה מס' 

 . לעיל  78לשאלת הבהרה מס' . ראה מענה שניתן 2

המוזכרת    מתבקש 8.4  –ו  8.2 התקשרות ההסכם   .80 הדמו,  מערכת  ליכולות  בנוגע  פירוט  לקבל 
או הבהרה כי בדמו הכוונה למערכת    להסכם   8.4בסעיף זה ובסעיף  

 בסביבה נמוכה. 

זמינים על גרסאותיהם    להיותתוצרי שלב האפיון  יאפשרו לדמו  יכולות   
  השונות לאורך הפרויקט לרבות המחשות וסכמות ויזואליות אם יהיו. 

בדיקות   סביבת  תימסר  קבלה  לבדיקות  המערכת  מסירת  בשלב 
 מסודרת. 

טעויות ו/או  הספק אינו יכול להיות אחראי ל  תבקש להבהיר, כי מ 8.3 התקשרות ההסכם   .81
 אפיון.  השמטות ב

לא יחול שינוי בהוראות הסעיף. הספק עורך את האפיון המפורט עבור  
 החברה.   

ובנוסף   ההדרכה המבוקשת.   ימה להבהיר  מתבקש 8.4 התקשרות ההסכם   .82 בסעיף,  תוכן  כמפורט  ומומחי  מפתח  לאנשי  תפעולית  הדרכה 
 שעתידים לתפעל את האתר והאפליקציה. 

הספק אינו אחראי לתקינות המידע המוסב  מתבקש להבהיר כי   9.3 התקשרות ההסכם   .83
 והוא לא בודק אותו.   

 לעיל.   79ראו מענה לשאלת הבהרה מס' 

לא יהיה אחראי לממשק/אינטגרציה  ספק  מתבקש, להבהיר כי ה  9.4 התקשרות ההסכם   .84
 מערכות חיצוניות. של 

מובהר כי נת"ע תהיה אחראית לספק  לא יחול שינוי בסעיף. עם זאת  
המידע   מערכות  אל  התממשקות  גישה  לצורך  הנדרשות  הארגוניות 

 לפתרון האמור. 

הספק.    10 התקשרות ההסכם   .85 ולא  המזמין  זה  הקבלה  בדיקות  את  לערוך  שאמור  מי 
 כמובן שהספק משתף פעולה.

בסעיף.    לא שינוי  המסייחול  בדיקות  תהליך  את  מתאר  ה  ר הסעיף 
כהלכה.   את  והקבלה  וללוות  מסירה  בדיקות  לבצע  הספק  באחריות 

 .  נת"ע במהלך בדיקות הקבלה שתבצע
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  -ו   10.1 התקשרות ההסכם   .86
10.3 

להוסיף או    ,לעדכןמתבקש להבהיר, כי החברה לא תהיה רשאית  
 . את בדיקות המסירהלשנות 

הבדיקות   תסריטי  את  לאשר  רשאית  החברה  בסעיף.  שינוי  יחול  לא 
 כמקובל, אף שאלה נערכות באמצעות הספק.  

  -ו   10.2 התקשרות ההסכם   .87
10.9 

בגאנט    מתבקש המועדים  יתר  כמו  הבדיקות  מועדי  את  לקבוע 
 קבוע מראש ולא לפי דרישות המזמין.

בפרק הזמן שתקצוב לשם  מקום המילים: "בלחוזה בלבד,    10.2בסעיף  
  ".המאושרת  העבודה  בתוכנית   כך   לשם   הנקוב  הזמן  פרק ב", יבוא: "כך

לאפיון"    מתבקש 10.9 התקשרות ההסכם   .88 ל"ביחס  המערכת"  לדרישות  מ"ביחס  לשנות 
מפותח   פיו  ועל  המערכת  דרישות  של  תרגום  הוא  האפיון  שהרי 

 האתר ונעשות הבדיקות.  

 הבקשה נדחית. המונח "דרישות המערכת", מוגדר.  

ועדכון המערכת    מתבקש 11.2.2 התקשרות ההסכם   .89 יהיה בתפעול  ל"לא  לשנות את הנוסח 
ו/או כל פעולה אותה יבצעו משתמשי החברה במערכת ו/או בקשר 
עמה כל עוד הן עולות בקנה אחד עם הנהלים שנקבעו בתיאום עם  

 הספק". 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה  " הסעיף יעודכן באופן הבא:  
עולה אותה יבצעו משתמשי החברה  בתפעול ועדכון המערכת ו/או כל פ

, על מנת  של הספק   דרכה ה לה מכוח    בהתאם במערכת ו/או בקשר עמה  
לגרוע מאחריותו של הספק על פי החוזה ומשאר התחייבויותיו על פי  

   ."החוזה

הסעיף    מתבקש 12.2 התקשרות ההסכם   .90 את  החברה  שי  באופןלעדכן  יכולת  את  שמיט 
 . ת ההרצהלהארכת תקופ

"אלא אם קבעה החברה אחרת" לגבי    לבטל את המילים:  מתבקש
 זמני תגובה.  

" הפחותהמילים:  לכל  שתכלול  ימחקו  לתקופה  כן  כמו  ימחקו.   ,"
 ". , אלא אם קבעה החברה אחרתהמילים: "

מה  מתבקש 14.2 התקשרות ההסכם   .91 נפרד  תחזוקה  בהסכם  השירותים    םלהגדיר 
 המסופקים במסגרת תקופת האחריות/תחזוקה. 

בסעיף  נדחית.    הבקשה הנקובה  זו  היא  שירותי התחזוקה,    15תכולת 
 לחוזה ובמפרט הטכני.  

בנספח א' להצעה הכספית (כתב כמויות) נדרש הספק למלא סכום   14.2 התקשרות ההסכם   .92
(שורה   אירוח  בגין  שנתית  תמורה  תום  2עבור  לאחר  תקופת  ) 

רשום שהספק לא יישא בהוצאות    זהבסעיף    ,ההרצה. לעומת זאת
תקופת   סיום  עם  (שמתחילה  האחריות  בתקופת  אירוח  בגין 

להבהיר מי נושא    מתבקשההרצה והקבלה הסופית של המערכת).  
 בעלויות האירוח בשלבי הפרויקט השונים.

ה  כוונת הסעיף היא שהספק יהיה זכאי במהלך תקופת האחריות לתמור 
  – למען הסר ספק    –, למעט  בגין שירותי אירוח. בכל מקרה, המילים: "

יבוא: "תמורה בגין עלויות אירוח   תקופת  במהלך ", ימחקו. במקומם 
   ".אירוח  עלויות בגין   תמורה  לתשלום   זכאי   הספק   יהיה  האחריות 

תקלות  ל  מתבקש להוסיף סייגים לפיהם הספק לא ישא באחריות 15.1 התקשרות ההסכם   .93
 . יו"בהנובעות ממוצרי צד ג', רשלנות החברה, גורמים חיצוניים וכ

ו/או   במערכת  לפגמים  מתייחס  הסעיף  הסעיף.  בנוסח  שינוי  יחול  לא 
 בשירות.  
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  –ו   15.1.1 התקשרות ההסכם   .94
15.1.4 

כי   להבהיר  שדרוג  מתבקש  כוללים  אינם  ואחריות  תחזוקה 
 גרסאות ואלו מהווים פרויקט נפרד.  

 נדחית. לא יחול שינוי בסעיף.   הבקשה

הנוסח    מתבקש 15.1.2 התקשרות ההסכם   .95 את  הבא:  לשנות  באופן  האחרון  המשפט  של 
דרש הספק  י"במקרה בו בחרה החברה שלא לבצע שדרוג כלשהו, י

כפי   במערכת  ולתמוך  פי  להמשיך  על  אפשרי  שזה  ככל  שהיא 
 הנחיות יצרני רכיבי התשתית הרלוונטיים". 

" באופן הבא:  תעודכן  של הסעיף,  כי  הסיפא  מובהר,  הסר ספק  למען 
י כלשהו,  שדרוג  לבצע  שלא  החברה  בחרה  בו  הספק  י במקרה  דרש 

להמשיך ולתמוך במערכת כפי שהיא, כך שתמשיך לעמוד בכל דרישות  
, למעט שירותי תחזוקה אשר על פי  חוזה המערכת, במשך כל תקופת ה

הוראות יצרן המערכת תלויים בביצוע השדרוג ואשר הספק אינו מסוגל  
 . "להעניק אותם בעצמו

תיקונים/פאצבסעיף  שהאמור    מתבקש 15.1.2 התקשרות ההסכם   .96 על  יחול  אותם  'לא  ים 
 חייבים להתקין. 

 . בסעיף שינוי יחול לא

ששינויים אלו שנובעים משינויים בתשתיות או מוצרים    מתבקש 15.1.4 התקשרות ההסכם   .97
 בהם משתמשת נת"ע יעשו על ידי המציע בנוהל שוש"ים. 

הספק אחראי כי הפתרון יתמוך בשדרוגים    .לא יחול שינוי בנוסח הסעיף
 ם השדרוג יחייב טיפול אפליקטיבי בפתרון. אתשתיתיים עתידיים גם  

כ מסופקות על ידי ספק המוצר. יחד עם "התאמות רגולציה בדר 15.1.5 התקשרות ההסכם   .98
באחריות   אינם  לחברה  ייחודיות  רגולטוריות  התאמות  זאת, 

 להתאים את הסעיף.  מתבקש הספק ואינם חלק מהתחזוקה.

 .  בלבדלא יחול שינוי בנוסח הסעיף. הסעיף מתייחס להתאמות רגולציה  

להוסיף לאחר "בכל תמהיל שתבחר נת"ע" ושיסוכם עם    מתבקש 15.2 התקשרות ההסכם   .99
על דעת עצמה מה   ניתן להגדיר שנת"ע תחליט  הספק שהרי לא 

 יהיה המודל של התמיכה ומה עלותו. 

" שבסעיף, מתייחס לתמהיל  תמהילהבקשה נדחית. מובהר כי המונח "
 חודשי הארכה ולא לתמהיל השירותים.

גם    מתבקש 15.3 התקשרות ההסכם   .100 נדרשת  ועובדיו למערכת  להבהיר שגישה של הספק 
לקצר  כדי  וזאת  התחזוקה  תקופת  תחילת  שלפני  בתקופות 

  מתבקש להבהיר   ,כמו כן  תהליכי פיתוח, בדיקות ופתרון תקלות.
 האם גישה זו תתאפשר גם מרחוק.  

של הספק ועובדיו למערכת נדרשת גם  גישה    מובהר שהחברה תאפשר
תחילת   שלפני  התחזוקה  בתקופות  גישה תקופת  באמצעות  גם    וזאת 

 .  מרחוק.

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף.  . מתבקש לבטל את הסעיף 15.4 התקשרות ההסכם   .101

 לא יחול שינוי בסעיף.   ספק ליזום שינויים.  לגם  מתבקש לאפשר  16.1 התקשרות ההסכם   .102
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במסגרת תוכנית שינויים על הספק להגיש לאישור מוקדם של החברה   .שינוייםכיצד תקבע תמחיר של הוראת  מתבקש להבהיר 16.2 התקשרות ההסכם   .103
המתייחסת   שינויים  הוראת  המתבקשים.  השינויים  של  מחיר  ניתוח 
למודול מתומחר, תתבצע בהתאם למחרי הנקוב בגינה בכתב הכמויות  

מחיר    16.4(סעיף   ניתוח  תכלול  אחרת,  שינויים  הוראת  לחוזה). 
ות העבודה הנקובים בחוזה, נגזרת של מחיר  המתבסס על תעריפי שע

ניתוח מחירי שוק,    –רכיבים נוספים בכתב הכמויות ובעדרם של אלה  
 לרבות אסמכתאות על פי דרישת החברה.  

מתבקש להבהיר, כי האמור בסעיף לא יחול בנסיבות בהן החברה   16.4 התקשרות ההסכם   .104
 תבקש שינויים בתכולת האפיון.  

מנגנון השינויים מוסדר בחוזה והוא מתייחס גם  יחול שינוי בסעיף.  לא
המודולים   של  יישומם  עם  בקשר  לדרוש  החברה  שזכאית  לשינויים 

 המתומחרים.  

  כי ,  במפורש  מובהר  16.6  סעיף   הוראת  במסגרת.  בסעיף  שינוי  יחול   לא רישוי נוסף עקב שינוי.מתבקש תשלום נפרד עבור  16.6 התקשרות ההסכם   .105
הוראת    ידרשיש  נוסף  רישוי  בגין  לתמורה  זכאי  יהיה  הספק במסגרת 

והספק  הוראת שינויים  מבקשת  החברה  במידה ולכן,  שינויים מאושרת.  
הציע פתרון אשר כולל גם עלויות רישוי נוספות הרי שעל הספק לכלול  

 .תמחור תוכנית השינוייםזאת במסגרת 

יום    30מה הקשר בין הודעת השהייה הכוללת    מתבקש להבהיר 17.1 התקשרות ההסכם   .106
לבין עיכוב של הספק? ככל ויש עיכוב של הספק, ישנו סעיף נפרד  

 ותיו. כ הדן בהשל

להסכם חל ככל והשהיית העבודות נעשית ביוזמת    17מובהר כי סעיף  
החברה. ככל והודעת ההשהיה תינתן בשל מעשה ו/או מחדל של הספק,  

סעיף   י  17הוראות  לא  כל  להסכם  הספק  על  יחולו  ובמקומן  חולו, 
 להסכם.  7ההוראות לעניין עיכובים, לרבות הוראות סעיף 

את    מתבקש 17.2 התקשרות ההסכם   .107 "  משפטהלמחוק  הסעיף:  מהוראות  למען  שלהלן 
שמורה הזכות המלאה לנכות   הסר ספק מובהר בזאת, כי לחברה 

כל אותן   מתשלום התמו רה לו יהיה זכאי הספק על פי החוזה, את 
 . "הוצאות שיכול היה ה ספק לבטל או לצמצם כאמור

" הזכות  המילים:  שמורה  לחברה  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
המלאה לנכות מתשלום התמורה לו יהיה זכאי הספק על פי החוזה, את  

 ", ימחקו. כל אותן הוצאות שיכול היה הספק לבטל או לצמצם כאמור

 להבהיר כי צמצום ההוצאות ייקבע בין החברה למציע.   מתבקש 17.2 התקשרות ההסכם   .108

שנק  מתבקש 17.3 התקשרות ההסכם   .109 המועד  לאחר  זמן  ל"בכל  הנוסח  את  ע  בלשנות 
 חודשים".  3לתחילת ההשהיה ובלבד שלא יעלה על  

  זמן   לפרק   מעבר  ההשהיה   תקופת   ארכה יתווספו המילים: "  17.3בסעיף  
  בעלי   להחליף  החברה   של  אישורה  את  לבקש, יוכל הספק  ימים   45  של

  בעלי   שהנם   אחרים   תפקידים   בבעלי   וזאת ,  הספק   בצוות   תפקידים 
".  החברה  ידי   על   ובכתב   מראש   יאושרו   אשר ,  הפחות   לכל   כשירות   אותה

 מעבר לאמור, לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 
יום להתארגנות מחדש אולם ללא התחייבות    60לאפשר    מתבקש 17.3 התקשרות ההסכם   .110

 . שהעניק את השירותים עד לתחילת תקופת ההשהיהלצוות 
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" יתה השהייה, יש לעדכן בהסכמה את לוחות הזמנים.  י במידה וה 17.4 התקשרות ההסכם   .111 המילים:  "זמן  פרק לאחר  יבוא:  לא  )עבודה (ימי  ",  לאמור,  מעבר   ."
 יחול שינוי בנוסח הסעיף.  

  -ו   18.2.2 התקשרות ההסכם   .112
18.2.3 

 לעיל.   105לא יחול שינוי בסעיף. ראו מענה לשאלת הבהרה מס'  נוספים למערכת". תרישיונו להוסיף: "ככל ולא נוספו  מתבקש

ש 18.2.5 התקשרות ההסכם   .113 במידה  כי  להבהיר,  את  מתבקש  לעדכן  יש  תכולות  נוספות 
 המחירים.  

לעיל. האמור    105לא יחול שינוי בסעיף. ראו מענה לשאלת הבהרה מס'  
 לחוזה המתייחס לשינויים ושיפורים.    16בסעיף אינו גורע מסעיף 

לעדכן את הטבלה שבסעיף, כך שהתעריפים המפורטים    מתבקש 18.4.2 התקשרות ההסכם   .114
של   בשיעור  יועלו  אחד    20%במסגרתה  לכל  ביחס  וזאת  לפחות 

 מהמקצועות.  

 הבקשה נדחית. 

 

הסעיף אינו    ,ע הפרויקט כולל גם שינויים ותוספותנת" הואיל וב 18.5.2 התקשרות ההסכם   .115
כנ להיות  "מדויק.  יכולים  במסגרתו  מפורט  אפיון  לאור העדר  ל 

 לסייג את הסעיף בהתאם.  מתבקששינויים לתכולות. 

מייתר    לא אינו  הסעיף  בסעיף.  שינוי  של  תאיחול  מנגנון    תחולתו 
והוא מתייחס גם לשינויים  השינויים.   מנגנון השינויים מוסדר בחוזה 

 . שינויים בתכולותשזכאית החברה לדרוש בקשר עם יישומם של 

שהיא    מתבקש 18.5.2 התקשרות ההסכם   .116 כפי  מידע"  ב"אבטחת  הכוונה  למה  להבהיר 
 מופיעה במסגרת הסעיף הזה.

) ג'  ניהול מסמכים ואבטחת  המציעים מופנים לנספח  הנחיות מחשוב, 
 (אבטחת מידע) להסכם.   1) ונספח ג'מידע

 הבקשה נדחית.  כי התמורה תוצמד למדד.  מתבקש 18.5.3 התקשרות ההסכם   .117

לפיו בין היתר, לספק לא עומדת כל טענה,  מהסעיף ימחקו המילים: " יתור זכויות.  ו ובמסמך  תנה ו ת לא מבקשים כי התמורה  18.5.9 התקשרות ההסכם   .118
שביצע   והעבודות  הפרויקט  עם  בקשר  וסוג  מין  מכל  ודרישה  תביעה 
במסגרת ההסכם; והתמורה ששילמה החברה בגינם; וכן תצהיר לפיו  

על כ כל תוצרי העבודות  בכל  מסר לחברה את  ועותקיהם  נספחיהם  ל 
 .  מדיה שהיא

הספק  מובהר  כי  הוויתור    יהיה ,  כתב  במסגרת  לציין    טענות זכאי 
  הטענות   את   שטח   הספק   ואשר ,  הצדדים   בין   דעות   חילוקי   ישנן  שלגביהן 

במסגרת    . הוויתור   כתב   הפקת   מועד  לפני  החברה   לפני   בכתובים   הללו 
במחלקות.  לנקוב את הסכומים השנויים  הספק  על  כל הטענות    ולצד 
והספק   ומוחלטת  סופית  תהיה  האמורים  והסכומים  הטענות  רשימת 

 .  "יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות, דרישות ותביעות נוספות
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יתבצע רק במקרה של הפרה יסודית   ערבותחילוט ה  כי  מתבקש 19.2 התקשרות ההסכם   .119
ידיאשר   על  תוקנה  של   המציע לא  התראה  יום    30לאחר קבלת 

מאת  כך  על  ובכתב  מסך   נת"ע, מראש  שיחולטו  לכך  ובכפוף 
בפועל, ומבלי   והוכחו לנת"ע סכומים בגין נזקים שנגרמו ערבותה

  פיצוי מוסכם. ערבותשיהווה סכום ה

הבקשה נדחית, מלבד לעניין תקופת ההודעה המוקדמת אשר תעודכן  
 ימים.    5ל לפרק זמן ש 

תת  מתבקש   20סעיף  התקשרות ההסכם   .120 פטור  ו כי  הכוללת  אחריות,  הגבלת  של  הוראה  וסף 
מנזק עקיף ותוצאתי לספק וכן תקרה בגובה התמורה ששולמה  

עד למועד אישור הקבלה, ולאחר מכן תקרה   – בגין הקמת האתר 
מכח   לספק  שתשולם  השוטפת  השנתית  התמורה  בגובה 

 תחזוקה ותפעול. ההתקשרות בגין 

". מעבר לאמור,  דין  פי   על ", יבוא: "אחראילאחר המילים: "   20.1בסעיף  
 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

לקבוע ולהבהיר, כי כל צד יישא באחריות החלה עליו    מתבקש .1 20.1 התקשרות ההסכם   .121
על פי דין, כך שעל אף האמור בכל מקום אחר, הספק (וכל מי  
מטעמו) יישא באחריות לנזק ישיר בלבד. אין סיבה להטיל על  
מתן   בתקופת  שנגרם  נזק  כל  על  קפידה  אחריות  הספק 
של  מחדל  או  מעשה  בשל  נגרם  לא  שהנזק  ככל  השירותים, 

ממי מטעמו. משכך, לא יישא הספק באחריות לכל    הספק או
נזק עדיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לנת"ע, או למי  
מטעמה או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, אובדן  
במוניטין.   פגיעה  או  רווח  הפסד  השבתה,  עלויות  נתונים, 
הספק לא יהיה אחראי לנזק שייגרם כתוצאה מהוראה של  

 .כתוצאה מכל מעשה או מחדל של מי מטעמהנת"ע, או 

בין היתר   מתבקש .2 (לרבות  כוללת  כי תיקבע תקרת אחריות 
תהיה   אשר  וכיו"ב),  שיפוי  סכומי  מוסכם,  פיצוי  עם  בקשר 

החודשים   12-מוגבלת לסך התמורה ששולמה לספק בפועל ב 
 הרצופים שקדמו למועד התגבשות עילת הדרישה/תביעה. 
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(מתבקש   20.3 התקשרות ההסכם   .122 כי:  לעניין  1להבהיר  רק  הינה  והפיצוי  השיפוי  חובת   (
סכומים שהוצאו בפועל על ידי נת"ע ותחול ביחס לנזקים ישירים  
בנזקים עקיפים של   יישא  כי הספק  זה מקובל  בלבד, שהרי אין 
ו/או   הספק  ידי  על  השירותים  למתן  קשורים  אינם  אשר  נת"ע, 

) סכומי השיפוי יהיו כפופים  2השירותים; (שאינם תלויים בספק  
) לעיל;  כמבוקש  האחריות  ולתקרת  האחריות  חובת  3למגבלת   (

שיפוטית   ערכאה  של  חלוט  פס"ד  לקבלת  בכפוף  תקפה  השיפוי 
) דלעיל,  4מוסמכת;  לתנאים  שפרט  הרי  ג',  צד  לתביעת  ביחס   (

הודעה   למציע  נתן  שהמזמין  לכך  השיפוי  חובת  כפופה  תהיה 
כל תביעה או דרישה כאמור, נתן למזמין זכות לנהל את  מידית על  

ההגנה, סייע למציע ככל שנדרש על ידו באופן סביר, ולא התפשר  
לכך   המציע  הסכמת  קבלת  ללא  כאמור,  דרישה  או  תביעה  בכל 

 .מראש ובכתב

סעיפים   להוראות  גם  היתר,  בין  רלוונטית,  זו  - ו  5.16.5הערה 
 .בהסכם ההתקשרות 2.1.92

 יעודכן באופן הבא:  20.3סעיף 

לפצות  " מתחייב  החברה  ולשפות  הספק  עלות  את  ו/או  נזק  כל  בגין 
שמקורה בתביעה ו/או דרישה שהאחריות לגביהן מוטלת על הספק על  

במקרה והיא תחויב ע"י בית משפט מוסמך  פי הסכם זה ו/או על פי דין.  
צד  לשלם סכום כלשהו לעובד מעובדי הספק או לכל מי מטעמו, או לכל  

. הספק מתחייב  ג', עבור אובדן, הפסד או נזק שהספק אחראי לו כאמור 
אף לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בניהול ההליך המשפטי, על פי חשבון  

 .  "שיוגש לו על ידי החברה

  סכומי השיפוי יהיו כפופים לקבלת פס"ד של ערכאה שיפוטית מוסמכת 
למציע על כל תביעה או דרישה  החברה תיתן הודעה    שלא עוכב ביצועו.

תפשר בכל  וכן הזדמנות סבירה להתגונן בפניהן. החברה לא תכאמור,  
   תביעה או דרישה כאמור, ללא קבלת הסכמת המציע לכך מראש ובכתב. 

 "או על פי דין" ימחקו.   שהמילים: א. מתבקש 20.5 התקשרות ההסכם   .123

המילים: ב.   שלאחר  י' נבקש  כנספח  זה  להסכם  "  1"המצורף 
ו/או אישור בפורמט האחיד אשר הוראותיו   יתווספו המילים:" 

 ". 1לא יפחתו מהמפורט בנספח י'

 א. הבקשה נדחית. 

 ב. מקובל. 

להבהיר כי  כל תוכן או מידע גנרי, וכן כל מתודולוגיות    מתבקש 21.1.1 התקשרות ההסכם   .124
של הספק או   know-how-ושיטת עבודה, ידע מקצועי, מוצרים  ו

ייחודיים לשירותים,   פיתוח קיים של הספק,  שאינם  הנשען על 
יישארו   לנת"ע,  השירותים  מתן  תו"כ  ובין  לפני  שפותח  בין 

 הזכויות בו בבעלות הספק.

"  ,סעיףל ת  שלישיפסקה  תווסף  ת הבא:  גנרי  בנוסח  מידע  או  תוכן 
ו/או    ים המהוו  מקצועי   ידע  עבודה,  שיטת  ו/או  -knowמתודולוגיות 

how  ה עבור  חברה של  פותחו  שלא  ו/או  לשירותים  ייחודיים  שאינם   ,
י   חברהה השירותים,  ה  וותרו במסגרת  בכל    מובהר   . חברה בבעלות 

להשתמש   רשאי  תהיה  החברה  כי  ,  מגבלה   ללא ,  האמור   בכל מקרה, 
  א   תמלוג ,  תשלום ,  תמורה   לכל  האמור   בגין  זכאי  יהיה  שהספק  ומבלי 
 ".  שיפוי

   21.1.1 התקשרות ההסכם   .125

 סיפא 

בהתאם    מתבקש שלישיים  צדדים  לזכויות  האמור  את  להחריג 
יתן להתחייב על התאמות של מוצרי צד  נ .  לא  תברישיונולאמור  

ג' שכן אלו בבעלות אותו צד וכך גם לגבי חלק מהפיתוחים (תלוי  
  ן שהרישיויוחרג ככל    21.1).  נבקש כי האמור בסעיף  תברישיונו

 מאפשר העברה כאמור. 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 



 
נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע   

 

 _________________  חתימת המציע

  -ו   21.2 התקשרות ההסכם   .126
21.2 

כפוף   שיהיה  מנת  על  הסעיף  את  לעדכן  לזכויות    מתבקש 
 . תהרישיונוהמוענקות ללקוח מאת צד ג' במסגרת 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

יש להגביל באופן שיחול רק על רכיבים שפותחו    –לעניין השיפוי   21.3.3 התקשרות ההסכם   .127
מפעולה    ה רה לא נבעפו/או בוצעו על ידי הספק ובכפוף לכך שהה 

 או מוצר צד ג'.  

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

קח אחריות על  א ילבאופן שבו הספק  לעדכן את הסעיף    מתבקש 22.1 התקשרות ההסכם   .128
 מי שאינו עובד של החברה.  

הספק נושא אחריות כוללת גם עבור קבלני  לא יחול שינוי בנוסח הסעיף.  
משנה. על הספק להסדיר את הנושא במסגרת ההתקשרויות מול ספקי  

 המשנה מטעמו.  

  -ו   22.1.7 התקשרות ההסכם   .129
25.4.4.7 

להכפיף האמור לדרישות הדין החלות על הספק בקשר   מתבקש
 עם שימור מידע. 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

י  מתבקש 25.1.2 התקשרות ההסכם   .130 כלל במסגרת הפיצוי שכן אבני  יכי נושא היחסיות לא 
(דוגמא:   על העבודה  ולא בהתבסס  ידי המזמין  על  נקבעו  הדרך 

אחרי שהמערכת עלתה  לם הרבה  תמהתמורה אמורה להש  25%
נוחות יש לתמחר את התמורה  מטעמי    ביטולויר).  במקרה של  ולא

ולעבודה   לפרויקט  ביחס  בפועל  שבוצע  למה  בהתאם  המגיע 
 הצפויה בו. 

הסעיף משקף את זכויות הספק לתשלום  לא יחול שינוי בנוסח הסעיף.  
העבודות   סה"כ  מתוך  ביצע  אותן  העבודות  של  היחסי  החלק  בגין 

 בפרויקט.   הכלולות

כי הכשרות והדרכות אלו יערכו בתמורה לתשלום נוסף    מתבקש 25.4.3 התקשרות ההסכם   .131
שהרי לא ניתן לצפות את כמות ההדרכות שידרשו כבר בשלב זה 
אלו   הדרכות  הפרויקט  עלויות  על  להעמיס  מיותר  מקרה  ובכל 

 שייתכן מאוד שלא יידרשו.  

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

כי האמור יהיה בתום תקופת ההודעה המוקדמת ובכפוף    מתבקש 25.4.4 התקשרות ההסכם   .132
 לום התמורה בגין תוצרים ופעולות אלו. שלת

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

זו תהיה כפופה לתשלום   25.4.4.8 התקשרות ההסכם   .133 תמורה  מתבקש, כי תחולת התחייבות 
 כפוף לתשומות שיידרשו במסגרתם.

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

בשינוי  מתבקש 27 התקשרות ההסכם   .134 שיש  ככל  רק  מנת    ,לשנות  זהות  על  את  לשנות 
 בעל/בעלת השליטה. 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 
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כי במקרה של אי תשלום שלא עקב סכסוך הספק יהיה    מתבקש 34.2 התקשרות ההסכם   .135
 ראשי להפסיק את ההתקשרות.

 הבקשה נדחית. 

לקבוע כי זכות הקיזוז תהיה בגין סכומים קצובים   מתבקש .1 35 התקשרות ההסכם   .136
מכוח הסכם זה בלבד, וזאת בהתאם להוראות חוק החוזים 

תשל"ג כללי),  שנגרמו  1973-(חלק  ישירים  נזקים  בגין  ורק   ,
 .בפועל לנת"ע

כן,   .2 הודעה    מתבקשכמו  למתן  בכפוף  יתבצע  קיזוז  כל  כי 
 מראש לספק. 

 הבקשה נדחית.  .1

 ימים.   5תתווסף הודעה מוקדמת של  הסעיף יעודכן באופן שבו .2

 

בכפוף  בו התחייבויות הספק יסופקו    חדש להוסיף סעיף    מתבקש סעיף חדש  התקשרות ההסכם   .137
ו/או מגיפה  קשורה  ה  למגבלות  שאינה  סוג  מכול  פעילות  גבלת 

הגבלות מכול סוג כגון  בתקופה של   לספק במישרין ו/או בעקיפין.
לכדי   להביא  בהם  יש  במתן השירותים סגר אשר  שאינם    פגיעה 

הספק הפרה  באחריות  החוזה  את  שהפר  כמי  הספק  ימצא  לא   ,
ההתקשרות, והפסקת  ביטול  עמה  שיש  ערבות,   יסודית  חילוט 

 ופיצוי בגין כול נזק או הוצאה מכול סוג. 

 .  הבקשה נדחית

  -להסכם  נספח א'   .138
  מפרט השירותים

מפרט  (להלן: "
 ") השירותים

להבהיר כי עדכון    מתבקש בתנאים המיוחדים,    2.2בדומה לסעיף   1.1.3.3
יעשה   תשתית  רכיבי  של  מהותיות  לגרסאות  בכפוף  המערכת 

נוהל ש וזאת משום שכמות ההבדלים    יפוריםושינויים  במסגרת 
 וההתאמות הנדרשות אינו צפוי מראש.

נדחית.   בסעיף  הבקשה  הנקובה  זו  היא  שירותי התחזוקה,    15תכולת 
 לחוזה ובמפרט הטכני.  

 1.3 השירותים  מפרט  .139

 

מנת   על  האפליקציה"  "עיצוב  לקישור  גישה  לאפשר  מתבקש 
 שניתן יהיה לצפות בתצוגה של העיצובים.  

הקישור המופיע במפרטי המכרז משמש כגישה גם לעיצובי האתר וגם  
לקובץ   בקישור  (מדובר  האפליקציה  אחת    Excelלעיצובי  לשונית  ובו 

 לעיצובי האתר ולשונית שניה לעיצובי האפליקציה). 

להב  .יש חיפוש באתרבמפרט  לפי סקיצות העיצוב   1.3 השירותים  מפרט  .140   היר מתבקש 
זה לחיפוש  הנחיות  ישנן  כן.  האם  האם    מתבקש  ,כמו  להבהיר 

עמוד   נראה  כיצד  מספקת,  התוכן  מערכת  של  המובנה  החיפוש 
 תוצאות החיפוש והאם יש ניהול קטגוריות לתוצאות וכדומה. 

הקיימת במפרטי המכרז. בשלב    על הסקיצה לעמוד בתוצאות החיפוש
אפיון המימוש יידרש הספק להציג פתרון טכנולוגי למימוש המנגנון על  

 יתרונותיו/חסרונותיו/גמישותו/יכולותיו. 

  -ו  1.3 השירותים  מפרט  .141
4.1.1 

להבהיר כי ב"משתמשים רשומים" הכוונה למשתמשים   מתבקש
 שנרשמו לרשימת התפוצה בלבד.

" המונח:  רשומיםכוונת  מורשים/בעלי  משתמשים  משתמשים  הוא   "
 אירוח.  ה בסביבת והאפליקציה לאתרגישה 
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מחשבים   להבהיר בכמה נקודות שבירה יש לתמוך.  מתבקש 1.3.1 השירותים  מפרט  .142 שולחניים,  למחשבים  מלאה  רספונסיבית  תמיכה  נדרשת 
ניידים, מחשבי לוח ומכשירי טלפון חכם. על הספק לוודא כי המעבר בין  

 נקודות השבירה תיתמך גם. 

לדעת האם הסקיצות עבור האתר והיישום מהוות    מתבקש .1 1.3.2 השירותים  מפרט  .143
למימוש   הנדרשת  והפונקציונאליות  התכולה  כלל  את 

 במסגרת המכרז. 

תהיינה    מתבקש .2 היחידות  הנתמכות  השפות  כי  להבהיר 
 עברית ואנגלית. 

הסקיצות יקיפו את מכלול המסכים הנדרשים לאתר ולאפליקציה   .1
 (למעט ממשק הניהול).  

לכן,  ).  LTR) ושפות לועזיות (RTLבשפות שמיות (נדרשת תמיכה   .2
ואנגלית לעברית  מעבר  נוספות  שפות  וימומשו  שינוי  ייתכן  ללא   ,

 . במחיר

אפיון  להבהיר    מתבקש 1.3.3 השירותים  מפרט  .144 יימסר  הסקיצות  עם  יחד  האם 
 . פונקציונאלי (מסמך התנהגויות, לוגיקה של התוכן וכד')

דגשים   מכילים  המכרז  וברמת  מפרטי  בלבד  מיוחדים  פונקציונאליים 
 על. בתחילת העבודה על הספק להכין אפיון טכני מפורט. 

הבהרה בנוגע לצורה שבה הלקוח מעוניין לנהל את שני  ת  מתבקש 2.1.1 השירותים  מפרט  .145
 כחלק מתוכנית העל.  של בדיקות המסירה והקבלה,השלבים 

שעל   קבלה  בדיקות  תרחישי  ולספק  מסירה  בדיקות  לבצע  הספק  על 
תבצע בדיקות קבלה ותעשה שימוש בתרחישים  החברה  לבצע.  החברה  

 לעיל.    86-85ראו גם מענה לשאלות הבהרה מס'  אלו במהלכם.

מתבקש להאריך את פרק הזמן שהוקדש בלוח הזמנים עבור שלב   2.1.1 השירותים מפרט   .146
 המערכת. היישום של 

 הבקשה נדחית. 

ובדיקות   2.1.1 השירותים  מפרט  .147 חדירה  בדיקות  לבצע  נדרש  האם  להבהיר  מתבקש 
 עומסים כחלק משלב היישום. 

נדרש לבצע בדיקות חדירה ובדיקות עומסים כחלק מבדיקות המסירה  
 וההתקנה. 

ביותר,   2.1.1 מפרט השירותים   .148 על מנת להגיש את התוצרים המפורטים באופן המיטבי 
 יעודכנו בהתאם:  לוחות הזמניםכי  מתבקש

 ימי עבודה.  20-תוכנית עבודה  יעודכן ל .א

 ימי עבודה.  40- אפיון טכני  יעודכן ל .ב

 הבקשה נדחית. 
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במבנה  כי  להבהיר    מתבקש .1 2.1.4 השירותים  מפרט  .149 בשינויים  לעמוד  יתחייב  הספק 
הפרויקט, שיתבקשו על ידי הלקוח, ובלבד שאין בהם בכדי  
במסמכי   מוצגת  שהיא  כפי  התכולה  את  מהותית  לשנות 

 המכרז.  

הזמנים,  .2 לוח  על  להשפיע  צפויים  אלו  ושינויים  היה  בנוסף, 
 הספק ישקף זאת בהתאמה בתוכנית העבודה המפורטת.

לה   מתבקשבנוסף,   .3 פרויקטלי  מנת"ע  מבנה  דרישות  עביר 
אינה   שמראש  עבודה  תכנית  בניית  למנוע  מנת  על  מראש 

 מקובלת על נת"ע. 

 לעיל.   115מענה לשאלת הבהרה מס'  ראו. 1

 לעיל.  115רה מס' . ראו מענה לשאלת הבה2

ועל הספק  3 הנדרש  לתהליך העבודה  הגדרה  מכילים  . מפרטי המכרז 
 להכין תוכנית עבודה מפורטת בהתאם. 

להנחיות   לקבל לידינו את נהלי הפיתוח הרלוונטיים של נת"ע.  מתבקש 2.3.2 השירותים  מפרט  .150 מעבר  רלוונטיים,  שימצאו  ככל  החברה,  של  פיתוח  נהלי 
 , ימסרו לספק שיזכה במכרז.  במפרט ויתר נספחי החוזההנקובות 

גבי  להבהיר    מתבקש 2.6.1 השירותים  מפרט  .151 על  קבלה  בדיקות  ביצוע  להניח  יש  האם 
 . ונפרדת מסביבת בדיקות המסירהסביבה ייעודית  

ייעודית נפרדת הזהה ככל שניתן   בדיקות הקבלה יעשו על גבי סביבה 
 לסביבת האמת. 

זו אף לטפל    מתבקש 2.9 השירותים  מפרט  .152 להבהיר את הכוונה במשפט "אך בתקופה 
בכל הנושאים שיועלו במטרה לסיים את תקופת ההרצה לאחר  

 ללא מחויבויות שלא טופלו".

אך בתקופה זו אף לטפל בכל הנושאים שיועלו במטרה לסיים  המילים: "
 ", ימחקו.  את תקופת ההרצה לאחר ללא מחויבויות שלא טופלו

מתבקש מצריכות אנשים בכוננות גבוה למענה.   SLA  -דרישות ה   2.10.2.2 השירותים  מפרט  .153
עלות  להבהיר   תחושב  כיצד  קריאה  פי  על  הוא  והמענה  במידה 

? האם בתמחור נפרד או שמחירי השעה יהיו  SLA    -   הכוננות וה 
גבוה    SLAגבוהים יותר? (הרי לא ניתן לצפות שמוקד יהיה זמין ב  

 ללא עלות) 

ל    שירות  קריאות בהתאם  המכרז.    SLA  –יטופלו  במסמכי  הקבוע 
נת"ע  "המילים:   אנשי  דעת  על  יהיו  אשר  זמנים,  לוחות  בסיס  על 

   ", ימחקו. ובאישורם, ו

של   מתבקש 2.10.2.3 השירותים  מפרט  .154 המלאה  לתקינות  אחראי  יהיה  הספק  כי  להבהיר 
הקשור   בכל  הלקוח  נציגי  עם  פעולה  לשיתוף  בכפוף  האתר 
לנושאים הנמצאים תחת אחריותם ובשילוב אחריות ספק הענן,  

 אשר בשירותיו יעשה שימוש לטובת אירוח המערכת. 

 יחול שינוי בהוראות הסעיף.  לא
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יהיה מחויב  מתבקש   2.10.2.3 השירותים  מפרט  .155 לא  הפרויקט  לעדכן את פסקה כך שמנהל 
 . . להיות זמין עבור החברה מעבר לשעות העבודה הרגילות

 

פרויקט  ":  בפסקה הבאה  תוחלף  2.10.2.3לסעיף    5פסקה   על    - מנהל 
זמין עבור החברה    יהיהבאחריות לכך מנהל פרויקט, אשר    שאת הספק ל 

  שירותי   ביצוע   עם   בקשר   ועניין   צורך   לכל   תחזוקה גם במהלך תקופת ה 
השירות  ו  התחזוקה  .  החברה   ידי   על   כך   לשם   שיידרש   ככל קריאות 

במתקני    הפרויקט   מנהל בנוסף,   בפגישות  בהתאם    החברה ישתתף 
  החברה הפרויקט זמין טלפונית לנציגי   מנהל כך יהיה    לשם .  יה להנחיות 

חג בין השעות    ובערבי וכן בימי ו'    8:00-18:00ה' בין השעות:  - א'   בימים 
איזה  13:00-  08:00 לביצוע  זמין  איננו  הפרויקט  ומנהל  במידה   .

החוזה,   לאיזה מהוראות  ו/או  לעיל  זו  בפסקה  מהמטלות המתוארות 
בדרג סמנכ"ל    יעמיד  גורם אחר  או  הפיתוח  מנהל  כחלופה את  הספק 

אינו   האמור  החברה.  אצל  לבעלי  לפחות  בנוגע  הספק  מאחריות  גורע 
 . "התפקידים הראשיים ונציג הספק, בהתאם ליתר הוראות החוזה

"  2.10.2.3  לסעיף  6  פסקה הבאה:  בפסקה  טלפוני  תוחלף    – מענה 
טלפוני   במענה  סיוע  שירותי  הספק  יספק  התחזוקה  תקופת  במסגרת 
נת"ע   משתמשי  ידי  על  המדווחות  ובשאלות  בבעיות  טיפול  לצורך 

מה שבעה ימים  מ שעות בי   24  המורשים. המענה והתמיכה לפונים יינתן
 .  ) 18:00-8:00ה' בין השעות  -שעות העבודה (בימים א'  במסגרת בשבוע 

בתקלות    - לטפל  הפניות,  של  מסודר  רישום  לנהל  הספק  באחריות 
 .ולדווח על הפתרונות לנת"ע וזאת באמצעות מערכת קריאות ממוכנת 

יעביר הספק לנת"ע דו"ח של כל הפניות אל מוקד הסיוע  אחת לרבעון,    - 
  ".ןשיכלול, בין השאר, את תיאור הבעיה וזמן הפתרו 

;  השירותים מפרט  .156
נספח א' להצעה  

 הכספית 

2.10.3  
למפרט  

 השירותים  

זו   דרישה  בגין  לנקוב  לחילופין,  או  הדרישה  את  לבטל  מתבקש 
לחילופי   ו/או  לתמחור  נפרד  השיעור  רכבי  את  להגדיל  חילופין, 

 . 13%  -ורישוי, מעבר ל תחזוקה המקסימאלי הקצוב ל

הצעה  נספח א' לכפי שהוא נקוב ב שיעור התחזוקה ורישוי המקסימאלי,  
 . 14.5% – יעודכן ל הכספית,  

להבהיר כי במסגרת המכרז הנידון לא    מתבקשלמען הסר ספק   2.13.2.1 השירותים  מפרט  .157
אמור להישמר מידע משמעותי מכל סוג שהוא אצל הספק ועל כן  
לא   כלשהיא  הפרדות  תוכנית  במסגרת  כזה  מידע  של  העברה 

 תידרש.

 . בסעיף שינוי יחול לא
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חודש    מתבקש 2.13.3.1 השירותים  מפרט  .158 שתוך  כך  לפעול  הספק  ל"על  הנוסח  את  לשנות 
מיום הודעת נת"ע על הפסקת ההסכם, יועבר כל המידע, הנתונים,  
ושאר החומרים, לספק/ים החדש/ים וזאת בכפוף לזמינות מלאה  
הספק/ים   מטעם  המתאימה  המיומנות  בעלי  נציגים  של 

 החדש/ים". 

חס לעיכובים שאינם  שינוי בסעיף. החוזה תומך במנגנון המתיי  יחול   לא
 באחריות הספק.  

 

אפליקציה    להבהיר  מתבקש 3.1.2 השירותים  מפרט  .159 פיתוח  הכוונה  באפליקציה  האם 
 ?   react native -  להורדה בחניות שתפותח ב

 . לעיל 4ראו מענה לשאלת הבהרה מס' 

 . עילל  142שאלת הבהרה מס' ראה מענה ל להבהיר בכמה נקודות שבירה יש לתמוך.  מתבקש 3.2.1 השירותים  מפרט  .160

והרזולוציות    מתבקש 3.2.2 השירותים  מפרט  .161 השבירה  נקודות  מספר  כי  להבהיר 
הנתמכות יקבע במסגרת תנאי המכרז וכי שינוי במספר זה יטופל  

ש  נוהל  שאלות    יפוריםוש ינויים  במסגרת  בשלב  שיוגדרו  או 
 הספקים על מנת שנדע כיצד לתמחר עבודה זו. 

 לעיל.    142 -ו   115ת הבהרה מס' וראו מענה לשאל

על   3.3.1 השירותים  מפרט  .162 להצביע  אמור  השירות"  נגישות  "בתקנות  שהמשפט  נראה 
לתקן את נוסח    מתבקשקישור חיצוני, אך בפועל אין כזה קישור.  

 כך שיכיל את הקישור הרלוונטי. הסעיף

כפי שיהיו מעת   לבחון את תקני הנגישות,  על הספק לשאת באחריות 
ן.  בהוראותיהלעת, ולבצע את כל ההתאמות הדרושות על מנת לעמוד  

 – , מצ"ב קישורית מתאימה אמור מבלי לגרוע מכלליות ה 

-of-https://www.isoc.org.il/freedom
-accessibility-nsregulatio-and-nternet/accessibility/rulesi

nterneti 

להבהיר כי היכולות לתמיכה בנגישות ברמת התוכן היא    מתבקש 3.3.4 השירותים  מפרט  .163
ידי   על  כאפשריות  שהוצגו  במערכות  שקיימות  היכולות  פי  על 

 החברה ולא ידרשו פיתוחים של כלי ניהול התוכן. 

 הבקשה נדחית. 

ההתאמות  להבהיר    מתבקש 3.5 השירותים  מפרט  .164 את  יבצע  שהספק  הכוונה  האם 
של החברה או שעל הספק    SEOהטכניות שיתקבלו על ידי יועצי  

 ?SEOלכלול בהצעתו הצעה של ספק 

ואינו    SEOעל הספק לספק פתרון הכולל את הכלים הנדרשים לצורך  
 עצמם. SEO -נדרש לספק את שירותי ה 

חשבון  להבהיר    מתבקש 3.5.2 השירותים  מפרט  .165 קיים  ללקוח  או     analytics 360האם 
 .  לצורך מעקב אחרי פעילות ווב ומובייל 4גרסה 

החברה תספק,לרשות  והחברה  יידרש     analyticsגוגל  חשבון  ,  אותו 
 הספק לשלב באתר.  

https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/accessibility/rules-and-regulations-accessibility-internet
https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/accessibility/rules-and-regulations-accessibility-internet
https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/accessibility/rules-and-regulations-accessibility-internet
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להבהיר כי האחריות להגדרת יעדים ואירועים היא של    מתבקש 3.5.2 השירותים  מפרט  .166
הלקוח והספק יהיה אחראי רק לשילוב התשתית הנדרשת באתר  

 ובאפליקציה לטובת הנושא. 

התנהגות    החברה מעקב  במערכות  ואירועים  יעדים  להגדרת  תדאג 
באתר   הדיווח  מנגנוני  את  ליישם  הספק  באחריות  הגולשים, 

 ובאפליקציה. 

  -ו   3.5.3 השירותים  מפרט  .167
3.5.4 

האם ניתן להניח שניהול התגיות וקודי המעקב  מתבקש להבהיר  
באמצעות   יבוצע  באחריות    Google Tag Managerהשונים 

 הלקוח? 

ידי   על  ויאושר  הטכני  האפיון  בשלב  יוגדר  המעקב  קודי  שילוב  אופן 
 . החברה

להבהיר כי דרישות לפונקציונאליות משמעותית נוספת    מתבקש 3.5.5 השירותים  מפרט  .168
שהרי אין לספק שום דרך   יפוריםשיים וו יניטופלו במסגרת נוהל ש

ניתן   אם  אלא  מנת"ע  יגיעו  שאולי  עתידיות  דרישות  לתמחר 
 להגדיר דרישות אלו כבר במענה לשאלות הספקים.  

 .לעיל 142 -ו   115מענה לשאלת הבהרה מס'  ראו

לתקן את הנוסח וזאת משום נראה שנפלה טעות סופר    מתבקש 3.6.1 השירותים  מפרט  .169
 והכוונה היא ל"ניהול הרשאות" ולא ל"ניהול הרשת". 

 .בסעיף  עדכון יבוצע, כמבוקש

האם התכולה הנדרשת במסגרת המכרז מכוסה    הבהירל  מתבקש 3.7 השירותים  מפרט  .170
מלא כלל    ה בצורה  כולל  שכאן  הסעיפים  תתי  ידי  על 

הנדרשים   הממשקים  וכלל  למימוש  הנדרשים  המסכים/תבניות 
 ליישום מול מערכות חיצוניות.

מכיל דגשים אפליקטיביים מיוחדים המתווספים על הנדרש    3.7סעיף  
מתוך הסקיצות שסופקו. ייתכן כי במהלך האפיון הטכני יזוהו דרישות  

והספק יידרש לבצע    נן מתוארות בסעיף זהנוספות מתוך הסקיצות שאי 
 . אותן ללא תמורה נוספת

יעבדו    מתבקש .1 3.7.1.1 השירותים  מפרט  .171 אשר  הטפסים  של  מרוכזת  רשימה  לקבל 
 . CRMבממשק מול מערכת 

להבהיר כי הממשקים הנדרשים יסופקו על    מתבקש  ,כמו כן .2
בטכנולוגיה סטנדרטית    CRM  -  ידי האחראיים על מערכת ה 

העניין   ישירות  REST/JSON(לצורך  נגישה  שהיא  ובצורה   (
 מסביבת האירוח בענן. 

חשופים    מתבקש  ,בנוסף .3 יהיו  אלו  ממשקים  כי  להבהיר 
 לסביבת הפיתוח של הספק. 

בסקיצות .  1 המופיעים  הטפסים  נדרשים    כלל  והאפליקציה  האתר 
ה   למערכת  והחברה  CRM  -להתממשק  ייתכן  הטכני  האפיון  בשלב   .

בתשלום   הספק  את  יזכה  שהאמור  מבלי  מסוימים,  טפסים  תחריג 
 כלשהו. 

 . מובהר שהממשקים הנדרשים יסופקו בטכנולוגיה סטנדרטית.  2

ה.  3 כי  בסעיף  ממשקים  מובהר,  לסביבת  המתוארים  חשופים  יהיו 
 . הפיתוח של הספק

ההתראות   3.7.3.2 השירותים  מפרט  .172 הנוסף    –רצועת  המקור  הוא  מה  להבהיר  מתבקש 
והאם בוודאות יהיה כזה? האם הכוונה שרצועת ההתראות תציג  
את   לנהל  צריכה  הניהול  מערכת  האם  וכן  במידה  וגם?  גם 

 ההודעות שמגיע גם ממקור החיצוני כדי לקבוע סדר וכדומה? 

וגם   הניהול  בממשק  גם  שמקורם  התראות  תכלול  ההתראות  רצועת 
חיצ  מקור  יהיה  מתוך  הניהול  ממשק  על  התממשקות.  באמצעות  וני 

במסגרת האפיון   יידרש  והספק  בניהול ההודעות מכל הסוגים  לתמוך 
 הטכני להציע פתרון לכך. 
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עבור המודול    מפרטאת ה  מתבקש להשלים  -מודול התקשרויות   3.7.7 שירותים המפרט   .173
 . האמור

בסעיף    הפיק ההחברה   המתואר  למפרט  במסגרת    3.7.7השלמות 
 לעיל.  162הקישורית הנקובה במענה לשאלת הבהרה מס' 

תכולת    הבהיר ל  מתבקש .1 3.7.7 השירותים  מפרט  .174 מוצגת  הסקיצות  של  אזור  באיזה 
 מודול התקשרויות. 

מול מערכת   API  -  , במידה ויבחר שימוש בהבהירל  מתבקש .2
 ליבה, מהי כמות הממשקים שתידרש.

  במסגרת  3.7.7  בסעיף  המתואר  למפרט  השלמות  הפיקה   החברה .1
 . לעיל  162הקישורית הנקובה במענה לשאלת הבהרה מס' 

 . , ללא שינוי בתמורהכמות הממשקים תאופיין בשלב האפיון הטכני .2

מתבקש1 3.7.8 השירותים  מפרט  .175 למודול  הבהיר  ל  .  המתייחס  הסקיצות,  אזור  האם 
 , הוא זה הנמצא תחת הכותרת "משרות".דרושים

ב  הבהיר ל  מתבקש  ,כן  כמו.  2 שימוש  ויבחר  מול    API  -במידה 
 מערכת ליבה, מהי כמות הממשקים שתידרש. 

 .אכן .1
 

 , ללא שינוי בתמורה.  כמות הממשקים תאופיין בשלב האפיון הטכני .2

בסעיף    הפיק ההחברה   .עבור האפליקציה  מפרטמתבקש להשלים את ה –אפליקציה  3.7.9 שירותים המפרט   .176 המתואר  למפרט  במסגרת    3.7.9השלמות 
 . לעיל  162הקישורית הנקובה במענה לשאלת הבהרה מס' 

בשירות  האם ניתן להשתמש  הבהיר  ל   מתבקש  –("דחיפה")  פוש   3.7.9 השירותים  מפרט  .177
   של צד ג'. SAAS/שופ

ג'  SAASאו    פוש ("דחיפה") שימוש בשירותי  תאפשר  החברה   .  של צד 
ישימות הפתרון תבחן   להציג פתרון  ובשלב אפיון  לצד האמור,  הספק 

,  טכנולוגי למימוש המנגנון על יתרונותיו/חסרונותיו/גמישותו/יכולותיו 
 . לאישור החברה

) לבין הדרישה  Hostingסתירה בין הדרישה לאירוח שרתים (  נהיש 4.1 שירותים המפרט   .178
ציבורי.  ילש ענן  את  הבהיר  ל  מתבקשרותי  להתקין  ניתן  האם 

 האתר על ענן פרטי? 

 לעיל.    5ראו מענה לשאלת הבהרה שבסעיף 

יוצגו על  הגידול המתוארות בסעיף  כניות  וכי ת  הבהיר ל  מתבקש 4.3 השירותים  מפרט  .179
 ידי הספק הזוכה כחלק מהאפיון הטכני. 

אין צורך להגיש את תוכניות הגידול כחלק מההצעה למכרז. על הספק  
החברה   לאישור  ולהציגם  הגידול  תוכניות  את  לערוך  במכרז  שיזכה 

 בשלב האפיון הטכני.  

כי דרישות עתידיות מהותיות יבוצעו במסגרת    הבהירל  מתבקש 4.4 השירותים  מפרט  .180
ש  ווינ נוהל  זמנים    יפוריםשיים  ללוח  להתחייב  ניתן  לא  וכי 

למימושן מראש מכוון שתכולתן וסיבוכיות המימוש שלהן אינן  
 ידועות מראש. 

ששדרוג   באופן  והאפליקציה  האתר  של  נכון  פיתוח  לוודא  הספק  על 
יפגע   לא  יותר  מתקדמות  לגרסאות  ואפליקטיביות  אירוח  תשתיות 
התאמה   ונדרשת  ובמידה  והאפליקציה  האתר  של  התקינה  בפעילות 

 לשדרוגים אלו עליו להיערך לכך. 



 
נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע   

 

 _________________  חתימת המציע

למפרט   1נספח    .181
  –השירותים 

דרישות רמת  
  SLAהשירות 
  1נספח  (להלן: "

למפרט  
 ") השירותים

להבהיר   'ד מתבקש  למענה  א.  מתייחסים  התגובה  זמני  כל  האם 
והכוונה לשירות    בשעות העבודה? את    עדכןל  מתבקש  24/7היה 

 זמני תחילת הטיפול לתחילת עבודה בשעות העבודה.  

מיידית    טיפוללתחילת  בת שירות  ועל הספק מוטלת חו  ב. במידה
שבוע) וסופי  לילה  (כולל  שעה  שיעור    ,בכל  את  להגדיל  מתבקש 

 .  13% -התשלום בגין תחזוקה ורישוי מעבר ל 

. לא יחול שינוי בזמני  24/7א. זמני התגובה מתייחסים למענה בשירות  
 תחילת הטיפול.  

 לעיל.   156ב. ראה מענה לשאלת הבהרה מס' 

למפרט   1נספח    .182
 השירותים 

עבור תקלה    מתבקשא.   'ד ראשוני  למענה  התגובה  זמן  לשנות את 
שעות ועבור תקלה    2  -   שעה, עבור תקלה חמורה ל  0.5  -משביתה ל 

 שעות.   4 -רגילה ל

מת טרום  ב.  התקלה  חומרת  מה  לדעת  ניתן  כיצד  לדעת  בקש 
 המענה? 

 . הבקשה נדחית.  א

במידה   התקלה.  סווג  את  הפנייה,  העברת  במועד  תגדיר,  החברה  ב. 
חברה לא הגדירה עבור הספק את סווג התקלה, על הספק מוטלת  וה

ולא   ובמידה  התקלה  לסווג  בנוגע  הבהרה  מהחברה  לדרוש  אחריות, 
" בסווג:  הוגדרה  כאילו  התקלה  תחשב  כן,  תקלה  יעשה 

 ".  משביתה/קריטית

למפרט   1נספח    .183
 השירותים 

לשנות את הזמן המקסימלי לתחילת טיפול עבור תקלה    מתבקש 'ד
 שעה. 1 -משביתה ל 

 הבקשה נדחית.  

למפרט   1נספח    .184
 השירותים 

זמ  מתבקש 'ד המקסימאליים  כי  התגובה  זמניני  יוגדרו  לפתרון   ,
 .  בהסכמה בין הצדדים, בכל אירוע

 לעיל.   182הבקשה נדחית, ראה מענה בסעיף ב' לשאלת הבהרה מס' 

למפרט   1נספח    .185
 השירותים 

להשוות בין זמני העבודה עד לפתרון הקבוע בין תקלה    א. מתבקש 'ד
 ימי עבודה).   5משביתה וחמורה (כלומר השלמה תוך עד 

כמו כן נבקש שימי העבודה, הנדרשים להשלמת הפתרון, יספרו  ב.  
 מרגע אישור אפיון פתרון הקבע ולא מרגע ההודעה על התקלה. 

 הבקשה נדחית.  א. 

 ב. הבקשה נדחית.  

למפרט   1נספח    .186
 השירותים 

הזמן המקסימלי להעברת הצעה/אפיון  פרק  לשנות את    מתבקש 'ה
   ימי עבודה.  2 -ל  ,יפוריםשיים וו ינלש

יעודכן    יפורים,שיים ווינ הזמן המקסימלי להעברת הצעה/אפיון לשפרק  
 .  ימי עבודה 2 -ל
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למפרט   1נספח    .187
 השירותים 

סך הפיצויים המצטברים שיוטלו על הספק לא יעלה   כי  מתבקש 'ז
מסך התמורה ששולמה    10%- על סך סופי כולל ומצטבר ששווה ל

  לספק בפועל עד למועד דרישת הפיצוי המוסכם.

כי   מתבקש,  כן  הכמו  מכוח  מוסכם  פיצוי  דרישת  , SLA-טרם 
הדרוש   תיקון  לצורך  סבירה  ושהות  טיעון,  זכות  לספק  תעמוד 

 תיקון. 

 יחול שינוי בסעיף.   לא

למפרט   1נספח    .188
 השירותים 

בספק,    מתבקש 'ז תלויה  אינה  אשר  סיבה  בגין  הנגרמת  הפרה  כי 
ובכלל זה בגין נסיבות התלויות במזמין ו/או מי מטעמו ו/או בכוח  

 לא תהווה הפרה.  עליון

השורה הראשונה בטבלה שבסעיף ז' המתייחסת ל"לוחות זמנים כללי",  
 תבוטל. מעבר לאמור, יחול ההסדר הקבוע בחוזה.  

למפרט   1נספח    .189
 השירותים 

ויסתבר כי    SLAכי יובהר שעבודה שנעשתה במסגרת ה  מתבקש 'ז
התקלה אינה של הספק אלא נובעת מניהול לא תקין של האתר,  
 ממשקים לחברה או שירות הענן תשולם לפי שעות עבודה בפועל.  

 לא יחול שינוי בסעיף.  

למפרט   1נספח    .190
 השירותים 

נוסח  מתבקש 'ט את  בשורה    לשנות  המופיע    2לפסקה    2המשפט 
שלהלן:   לנוסח  ט',  הדבר בסעיף  יגרע  לא  כאמור,  תיקון  "בוצע 

ממחויבויות הספק וזאת בכפוף לכך שתיקון זה אינו פוגע ביכולת  
שהוגדר   כפי  המערכת  את  ולתחזק  לתפעל  להמשיך  הספק  של 

 וסוכם עם הלקוח עד לאותו התיקון". 

יב  הבקשה נדחית. תשומת לב הספק, כי הוראת הסעיף מתייחסת לט
 התיקון המצויה ממילא באחריותו.  

להסכם  נספח ג'   .191
  –התקשרות 

הנחיות מחשוב  
ניהול מסמכים  
  ואבטחת מידע

'  נספח ג(להלן: "
 ") להסכם

להבהיר את המשמעות של התוכנות המופיעות בטבלה    מתבקש 2.3
 . )AUTOCADבמסגרת תכולת המכרז (דגש על 

סטנדרטי    הנחיות מחשוב, ניהול מסמכים ואבטחת מידעמדובר בנספח  
בנוגע ליישומי המערכת   AUTOCADשל החברה. אין משמעות לתוכנת 

 בחוזה.   

מערכות הספק יצטרך להשתמש והאם  הבאילו מ  מתבקש להבהיר 3.2 להסכם נספח ג'   .192
הן אינטרנטיות או שיש צפייה שהספק יתקין אילו מתוכנות אלו  

 ברשת שלו.  

בנספח הנחיות מחשוב, ניהול מסמכים ואבטחת מידע סטנדרטי  מדובר  
מערכת בטיחות בעבודה ה.  ו  Aconexשל החברה. אין משמעות לתוכנת  

חדשנות ה  ב.  מערכת   .-  SAP  ה עבור  הספק  תידרש  גשת  לצורך 
 חשבוניות.  
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של   מתבקש 4.3 להסכם נספח ג'   .193 ברשת  לתוכנות  רק  היא  הספק  שאחריות  להבהיר 
 . הספק ולא ברשת נת"ע

 כמבוקש.  

או    מתבקש 4.4 להסכם נספח ג'   .194 גלישה  למהירות  מיוחדות  דרישות  יש  אם  לדעת 
 הספק ועבור מה אלו נדרשים.  מטעםגרסאות דפדפנים 

 הדרישות בעניין זה, נקובות במסגרת מפרט הדרישות.  

לדעת אלו בדיקות עשוי הספק להידרש לבצע ככל שהדבר   מתבקש 4.5 להסכם נספח ג'   .195
 נוגע לתוכנות המוזכרות בנספח ג'. 

לבצע   מהספק  לדרוש  רשאית  החברה  תהיה  מהשירות,  בלתי  כחלק 
ה  בין  תאימות  לוודא  שתכליתן  מקדימות    ה לגרספתרון  בדיקות 

 המעודכנת.   

לדעת באם יש דרישות כאלו שהרי גם לספק יש מערכות   מתבקש 4.8.1 להסכם נספח ג'   .196
עומד   נת"ע  ידי  על  המוצע  הפתרון  כי  לוודא  ויש  מידע  אבטחת 
המציע   את  מעמיד  ולא  המציע  של  המידע  אבטחת  בדרישות 
בסיכון אבטחתי. יש לאשר כי הפתרון צריך להיות מוסכם על ידי  

 אבטחת מידע של שני הצדדים.

 כמבוקש.  

להבהיר כי שינויים מהותיים, כולל מעברים לטכנולוגיות    מתבקש 6 להסכם נספח ג'   .197
לנוהל   ובכפוף  הלקוח  עם  בתיאום  יבוצעו  שינויים  אחרות, 

 . ושיפורים

 לא יחול שינוי בסעיף.  

להסכם   1נספח ג'  .198
  –התקשרות 

  אבטחת מידע
  1נספח ג'(להלן: "

 ") להסכם

כי מכ  מתבקש 3.3 שהמכרז מבקש לארח את המערכת  וון  ילהבהיר 
על ספק   כולה  מוטלת  פיזית  ענן, האחריות על אבטחה  בסביבת 

 שירותי הענן. 

 הבקשה נדחית.  

להבהיר כי גישה מזוהה ומאובטחת לסביבות המערכת    מתבקש 3.7.1 להסכם  1נספח ג'  .199
מורשים   ועובדים  מערכת  מנהלי  תוכן,  מנהלי  עבור  רק  תידרש 

 אחרים. 

 כמבוקש.  

לרשת   מתבקש 3.7.2 להסכם  1נספח ג'  .200 הגישה  להקשחת  בנוגע  הדרישות  כי  להבהיר 
לסביבת   רלוונטיות  אינן  אלחוטית  רשת  באמצעות  ולאינטרנט 

 הפיתוח של הספק. 

 לא יחול שינוי בסעיף.  
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של    הבהירל  מתבקש 3.7.4.8 להסכם  1נספח ג'  .201 מימוש  רואה  הלקוח  במסגרת    DLPכיצד 
 התכולה הנדרשת במכרז זה. 

את   לממש  מתעתד  הוא  כיצד  להבהיר  האחריות  מוטלת  הספק  על 
 דרישת אבטחת המידע הנקובה בסעיף.  

והקשחות    מתבקש 3.9 להסכם  1נספח ג'  .202 בהתאמות  הדנים  כי תתי הסעיפים  להבהיר 
מדובר   כאשר  רלוונטיות  התאמות  לעבור  עשויים  שרתים,  של 

 בשירותי ענן מסוגים אחרים.

 לא יחול שינוי בסעיף. 

  3.11הנקובים בסעיף  סעיפים  אילו מבין תתי ה  ר יהלהב   מתבקש 3.11 להסכם  1נספח ג'  .203
 . התקשרותים לי רלוונט

ה  תתי  בסעיף  סעיפים  כל  לי רלוונט  3.11הנקובים  והם  ים  התקשרות 
 מחייבים את הספק שיזכה במכרז. 

להסכם   נספח י'  .204
  ביטוח-התקשרות 

  - י'   נספח ("
 ") ביטוח

המודגשות למחוק מתבקש 1 המילים  החברה    את  ביחד  "ולטובת 
 " ולחוד

 הבקשה נדחית.  

 הבקשה נדחית.   " )321כמבטח נוסף (קוד  להוסיף בסוף המשפט " מתבקש 2.1 ביטוח - נספח י'  .205

לתקן את הסעיף באופן הבא "ביטוח אחריות מקצועית  מתבקש   2.6 ביטוח - נספח י'  .206
 "ועובדיה מכסה את אחריות החברה  משולב חברות מוצר

מקובל כחלופה נוספת כי ביטוח אחריות מקצועית יהיה משולב בביטוח  
   שינוי בנוסח המכרז.חבות המוצר, ללא 

"  מתבקש 2.8 ביטוח - נספח י'  .207 המשפט  בסוף  בה  להוסיף  מקצועית  אחריות  למעט 
 " 100,000$תעמוד השתתפות העצמאית על  

" בסיפא:  ההשתתפות  יצוין  לעניינה  פוליסת אחריות מקצועית  למעט 
 ".  ₪  350,000העצמית לא תעלה על 

 הבקשה נדחית.   לפני"  לפחותיום  60את המילים המודגשות " למחוק מתבקש 2.10 ביטוח - נספח י'  .208

לפיה    מתבקש 2.11 ביטוח - נספח י'  .209 "הוראה  הבא:  באופן  הסעיף  את  ביטוחי  בלתקן 
 ..." יבוטלהספר 

 הבקשה נדחית.  

 הבקשה נדחית.   להוסיף בסוף המשפט "בגין השירותים נשוא הסכם זה"  מתבקש 2.12 ביטוח - נספח י'  .210

את טופס  "ימציא הספק    את המילים המודגשות למחוק מתבקש 3 ביטוח - נספח י'  .211
 אישור" ה

 הבקשה נדחית.  

בהתאם  את המילים המודגשות "קיום ביטוחים    להוסיף  מתבקש 3 ביטוח - נספח י'  .212
 המסומן"  לנדרש בטופס

 הבקשה נדחית.  
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למחוק את המשפט "ויכלול בין היתר תקופת גילוי דיווח    מתבקש 4 ביטוח - נספח י'  .213
 חודשים לפחות" 6מאורכת בת 

 הבקשה נדחית.  

 הבקשה נדחית.   למחוק את הסעיף.  מתבקש 5 ביטוח - נספח י'  .214

 ישא בכל" ת"וכן  את המילים המודגשות למחוק מתבקש 7 ביטוח - נספח י'  .215

וכל מי  "הספק ועובדיהם    את המילים המודגשות למחוק מתבקש
 " שבא מטעמם שאינו מכוסה על פי פוליסת הביטוח של הספק

 ". ישא" :יצוין" תישא" :המילה במקום הראשונה בשורה

 

שלאחר המילים "ו/או החברה" יש להוסיף את המילים    מתבקש 2.1 ביטוח - נספח י'  .216
 להלן".   2.6  -ו 2.4, 2.3בסעיפים  " בכפוף להרחבי השיפוי"

 מקובל.  

בחו"ל 3 ביטוח - נספח י'  .217 וייערך  יכול  מקצועית  אחריות  וביטוח   מתבקש,  הואיל 
לאשר כי יומצא אישור ביטוח לעניין ביטוח זה בהתאם למקובל  

 אצל המבטח הזר. 

מקובל כחלופה נוספת ככל ומדובר במבטח זר. אישור הביטוח שיחתם  
שצורף   הביטוח  לאישור  בהתאם  התנאים  את  יכלול  זר,  מבטח  ע"י 

  ).1למכרז (נספח י' 

 "או על פי כל דין" ימחקו.   שהמילים: מתבקש .1 1 ביטוח - נספח י'  .218

 ימחקו.  "ולטובת החברה ביחד ולחוד" שהמילים: מתבקש .2

 .שהמילה: "כל" תמחק מתבקש .3

"וכל עוד קיימת אחריות שבדין"   שבמקום המילים: מתבקש .4
ולתקופה    ובעניין ביטוח אחריות מקצועית" במילים:  יוחלפו 

 ". שנים  3נוספת לאחר סיום השירותים של  

יוחלפו   שהמילים:   מתבקש .5 מגבולות"  יפחתו   שלא  "ובלבד 
 ".ובהתאם לגבולות " במילים:

 הבקשות נדחות.  

המילים:   מתבקש 2.1 ביטוח - נספח י'  .219 יתווספו   שלאחר  החברה"  ו/או  "הספק 
 ". 1וזאת בכפוף להרחבי השיפוי המפורטים בנספח י'" המילים:

   .לעיל 216 במס"דראו מענה 
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המילים:  מתבקש .1 2.2 ביטוח - נספח י'  .220 יתווספו   שלאחר  ישראל"  "מדינת 
 ".משרד התחבורה -" המילים:

הנ"ל"   שהמילים:  מתבקש .2 של  ומנהליהם  עובדיהם  "ו/או 
 ימחקו. 

 . מקובל .1

 . נדחית הבקשה .2

 ". הספק" "החברה" תוחלף במילה: שהמילה: מתבקש .1 2.3 ביטוח - נספח י'  .221

המילה:  מתבקש .2 " שלאחר  המילים:  ירשמו  פי  "הספק"  על 
 ". דין

המילים:  מתבקש .3 יתווספו  הספק"  "של  המילים:   שלאחר 
 ". ואחריותו השילוחית בגין ומי"

 " מי" שהמילה: "מי" תוחלף במילה: מתבקש .4

 הבקשות נדחות. 

שלאחר המילים: "ביטוח חבות מעבידים" יתווספו    מתבקש .1 2.4 ביטוח - נספח י'  .222
פי  " המילים: על  עובדיו  כלפי  הספק  חבות  את  המבטחת 

האחריות   חוק  פי  על  ו/או  חדש)  (נוסח  הנזיקין  פקודת 
 ". , הביטוח1980- למוצרים פגומים, תש"ם 

ירשמו    מתבקש .2 השירותים"  עם  "בקשר  המילים:  שלאחר 
 ". נשוא הסכם זה" המילים:

 הבקשות נדחות. 

"ביטוח אחריות מקצועית" ירשמו   שלאחר המילים:  מתבקש .1 2.6 ביטוח - נספח י'  .223
 ". משולב חבות המוצר" המילים:

 ". הספק" "החברה" תוחלף במילה: שהמילה: מתבקש .2

המילה:  מתבקש .3 ירשמו   שלאחר  ""הספק"  פי  המילים:  על 
 ". דין

המילים:  מתבקש .4 יתווספו  הספק"  "של  המילים:   שלאחר 
 ". ואחריותו השילוחית בגין ומי"

 " מי" שהמילה : "מי " תוחלף במילה: מתבקש .5

כחלופה נוספת כי ביטוח אחריות מקצועית יהיה משולב בביטוח    מקובל
   ללא שינוי בנוסח המכרז. חבות המוצר,
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יכול    מתבקש 2.8 ביטוח - נספח י'  .224 היום  של  במצב השוק  להסיר את הסעיף. האמור 
לשיקולים   בהתאם  משתנה  והאמור  היות  מאוד.  להקשות 

 ₪ .  200,000-גלובלים. לחלופין נבקש כי הסכום יגדל ל

 לעיל.   207ראו מענה במס"ד 

המילים:   מתבקש 2.9 ביטוח - נספח י'  .225 המילים:  שלאחר  ירשמו  החברה"  "כלפי 
 ". למעט ביחס לפוליסה לאחריות מקצועית"

 הבקשה נדחית. 

 "רשום" תמחק.  שהמילה: מתבקש .1 2.10 ביטוח - נספח י'  .226

 ". 30" ירשם : "60שבמקום : " מתבקש .2

 הבקשות נדחות. 

המילים:  מתבקש 4 ביטוח - נספח י'  .227 במקום  ל כי  בשורות    12-"    5-ו  2חודשים" 
 ". לתקופת הביטוח" ירשמו המילים:

 הבקשה נדחית. 

שהסעיף ימחק. הפוליסה כוללת מידע מסחרי ומידע של    מתבקש 5 ביטוח - נספח י'  .228
 לקוחות אחרים.

 הבקשה נדחית. 

למילים:  מתבקש 7 ביטוח - נספח י'  .229 ועד  בכל...  תישא  "וכן  "לרבות   שהמילים: 
בפוליסה" הקבוע  העצמית  ההשתתפות  לסכום  מתחת     נזקים 

 ימחקו. הסעיף מטיל אחריות מוחלטת .  

 הבקשה נדחית. 

יתווספו המילים:  מתבקש .1 8 ביטוח - נספח י'  .230  שלאחר המילים: "הפר הספק" 
 " . בתום לב"

אחראי   שהמילים:   מתבקש .2 הספק  שיגרמו  "יהא  לנזקים 
לחברה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות  
כספיות או אחרות כלפיה והוא יהיה מנוע מלעלות כל טענה  

במילים: יוחלפו  כלפיה"  בכדי  " כאמור  באמור  אין  אולם 
לפגוע בזכות החברה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות הנערכות  

 ". על ידי הספק

 הבקשות נדחות. 

 הבקשה נדחית.  "ועל פי כל דין" ימחקו.  שהמילים: מתבקש 9 ביטוח - נספח י'  .231
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להסכם    1נספח י'  .232
אישור  -התקשרות 

  קיום ביטוחים
  1נספח י' (להלן: "

אישור קיום    – 
 ") ביטוחים

אישור  
 ביטוח 

שהמלל בסמוך לכל קוד ימחק. האישור מופק במערכת    מתבקש
 ממוחשבת ללא מללים ואין אפשרות להוסיף אותם. 

 המכרז.   בנוסח שינוי  ללא,  נוספת כחלופה מקובל

אישור   – 1נספח י'  .233
 קיום ביטוחים 

אחריות  
כלפי צד  

 שלישי 

 $". 300,000"ירשם: " ,₪ 1,000,000שבמקום :" מתבקש .1

 . 321יוחלף בקוד  304שקוד  מתבקש .2

 . המכרז בנוסח שינוי  ללא,  נוספת כחלופה מקובל .1

 .  נדחית הבקשה .2

אישור   – 1נספח י'  .234
 קיום ביטוחים 

אחריות  
 מקצועית 

למחוק את המילים ת.רטרו שכן זה סותר את הרגולציה    מתבקש
 לעניין פורמט אישור הביטוח.

 הבקשה נדחית. 

כי    סוכן הביטוח/מבטחת הספקע"י  חתומה  לקבל הצהרה    הכחלופ   ניתן 
_______   -  החתום מיום ה  נת"עלעניין אישור הביטוח שנחתם לטובת 

הינו   המקצועית  האחריות  בפוליסת  הרטרואקטיבי  התאריך 
"_______  . 

אישור   – 1נספח י'  .235
 קיום ביטוחים 

אחריות  
 מקצועית 

בחו"ל   וייערך  יכול  מקצועית  אחריות  וביטוח   מתבקשהואיל 
לאשר כי יומצא אישור ביטוח בלעניין ביטוח זה בהתאם למקובל  

 אצל המבטח הזר. 

 לעיל.  217ראו מענה במס"ד 

 

 
 : נספחים 

 לעיל.  1כמפורט בשאלה מס"ד , WORDבקובץ  4טופס מס'  - 'נספח א


