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 ב' טבת תשפ"ב     

              1764423# 

הודעת  –למתן שירותי יעוץ חשבונאי לחטיבת הכספים עבור נת"ע  470/2021מכרז פומבי מספר 
 1 'הבהרה מס

   .ת ועדת המכרזים לשאלות ההבהרהו , מצ"ב תשוב"(המכרז)" בהמשך למסמכי המכרז שבנדון .1

  -   יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לנת"ע .2
, וכי לא בהכרח נענתה  "(החברה" וגם "נת"ע)להלן: "  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

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

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

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

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או   .5
ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז,  

הרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים  וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב הב
 שיישלחו מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  

, המציע יחתום על הודעה זו  תנאים מיוחדים  –  להזמנה להציע הצעות  8.2.1  בהתאם להוראות סעיף .6
 ויצרפה להצעתו.  

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

 

 

 בברכה,
 

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

תנאים    .1
 מיוחדים   

5.1 

 2קריטריון 

ניסיון  מבוקש לתקן את נוסח הקריטריון כדלקמן : " 
המפתח   מולאיש  בעבודה  חברה    בייצוג  בסיוע 

ממשלתית או חברה ציבורית אל מול רשות החברות  
ערך    הממשלתיות ניירות  רשות    בסוגיות או 

 ".  2021לשנת  2015בין שנת  חשבונאיות

 הבקשה מתקבלת.  

2.  
תנאים  

 האם נדרש לשלם דמי השתתפות למכרז זה?  6.3.10 מיוחדים  
 התשובה שלילית. 

בסע'   המיוחדים    3כמפורט  לא    -לתנאים 
 נדרשים דמי השתתפות במכרז זה. 

תנאים    .3
 מיוחדים 

  Disk On Key למזמין  להגיש  מבוקש לאפשר למציע   6.3.13
באופן נפרד ממסמכי המכרז סיסמה  מוצפן ולהעביר  

 להסרת ההצפנה  

ועותק   שההצעה  ובלבד  מתקבלת,  הבקשה 
ה  באמצעות  שיוגש  עד    DOK-ההצעה  יוגשו 

   המועד האחרון להגשת ההצעות.

תנאים    .4
 מיוחדים 

באמצעות פלטפורמה  להגיש את מסמכי ההצעה  נבקש   6.3.13
 חיצוניים לשיתוף מסמכים 

 הבקשה נדחית.  

 

 wordנבקש לקבל את נספחי המכרז בקובץ  כללי  כללי   .5
 . הבקשה נדחית

 

להצעה    א   -  4טופס   .6 לצרף  נדרש  הקודם  הניסיון  הוכחת  לצורך 
  ו/או למטרת דיווח כספי    העתקים של הערכות שווי  

   .נדחיתהבקשה 
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תצהיר המציע  
בדבר ניסיון  

 קודם

 

 ב   -  4טופס 

תצהיר איש  
 המפתח 

 הממשלתיות החברות לרשות הוגשו אשר המסמכים
זו  ערך לניירות לרשות או דרישה  לבטל  מבוקש   .

ובציון    ולהסתפק   העבודות,  של  איש  באיזכור  פרטי 
 הרלוונטי אצל כל לקוחקשר ה

 

לכך שניתן  לצרף  מופנית תשומת לב המציעים  
עותק של המסמכים אשר בו הושחרו הנתונים  
לחשוף   המציע,  לדעת  עלול,  בהם  העיון  אשר 
המציע   ואשר  מקצועי  סוד  ו/או  מסחרי  סוד 

 . מתנגד למסירתם לעיון

 

 

ניגוד     6' טופס מס  .7
 עניינים 

צוות  על  רק  יחול  בטופס  האמור  כי    המציע   נבקש 
 שירותים לנת"ע ה  יספק אתש

 . הבקשה נדחית

 

ניגוד     6' טופס מס  .8
 עניינים 

)ראו    הפרטים המבוקשים נמצאים באתר נת"ע נת"ע  נושאי המשרה של נבקש לקבל את רשימת  
 הפניה בתחתית הטופס(. 

 ; 8טופס מספר   .9

 תנאים כלליים;

 הסכם

 סודיות 

1; 

29; 

10.1 

להוסיף חריגים בהם  נבקש    - בעניין שמירה על סודיות  
 היועץ לא יהיה מחויב לסודיות  

 . הבקשה נדחית

סעיף   להוראות  מופנית  המציעים  לב  תשומת 
  .בנספח יא' להסכם 15

ההצעה     9טופס מס'   .10
 הכספית  

 

כי    9בהתייחס לסעיף   בטופס ההצעה מבוקש לקבוע 
האמורים   התפקידים  לבעלי  התעריפים  יעודכנו  אם 
החברות   רשות  חוזרי  פי  על  המאושרים  בטבלה, 

התעריפים השעתיים    יעודכנו בהתאם    -   הממשלתיות
 בטבלה )ללא שיקול דעת לנת"ע( המפורטים 

 . הבקשה נדחית

ההצעה   9טופס מס'   .11
 הכספית 

 הבקשה נדחית.   יקבע אחוז ההנחה מקסימלי מותר נבקש כי  

לחתום על מסמכי המכרז    נא הבהרתכם האם ניתן 7.3 תנאים כלליים  .12
 בחתימה ממוחשבת  

 הבקשה נדחית. 
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13.  

 תנאים כלליים;

 הסכם

28.2; 

10.2 

10.3 

הרוחני   . 1 הקניין  זכויות  כי  להבהיר  נבקש 
כמבוקש   השירותים  בתוצרי  ו/או  ב"מסמכים" 
של   ומיומנות  ידע  לגבי  יחולו  לא  אלו  בסעיפים 
המציע/היועץ, שפותחו על ידי המציע/היועץ שלא  
עבור   ייחודיים  שאינם  או  השירותים  במסגרת 

 knowנת"ע, לרבות שיטות עבודה, ידע מקצועי,  
howורעיונות.   , מתודולוגיות 

נבקש להבהיר כי זכויות הקניין הרוחני יועברו   . 2
לבעלות נת"ע מיד עם קבלת מלוא התמורה בגין  

 השירותים.

 . הבקשה נדחית.  1

 . הבקשה נדחית. לא יחול שינוי בסעיף.2

 

תקופת ההיעדרות של איש המפתח  נבקש להאריך את   3.6 הסכם  .14
החיוב בפיצויים  שתהווה הפרה יסודית וכן לקבוע כי  

מתן  ול  המוסכמים יהיה כפוף להתראה מראש ובכתב
 הזדמנות ליועץ לתקן את ההפרה. 

 הבקשה נדחית. 

תשומת לב המציעים מופנית לאפשרות לערוך  
תיאום מוקדם עם נציג נת"ע, כמפורט בסעיף  

3.6  . 

בת   3.7 הסכם  .15 תקופה  ליועץ  תינתן  כי  לפחות    30נבקש  ימים 
כי   נבקש  כן,  כמו  הצוות.  אנשי  להחלפת  להיערכות 
הצוות   אנשי  עוד  כל  להחלפה  תתנגד  לא  נת"ע 

 החלופיים עומדים בתנאי הסף הנדרשים במכרז.

 הבקשה נדחית.  

נבקש להבהיר כי הביקורים במשרדי היועץ )וכן בכל   3.12 הסכם  .16
שבו   השירותים( מקום  במסגרת  הפעילות  מתבצעת 

 יהיו בתיאום מראש ובשעות הפעילות בלבד. 

 הבקשה נדחית. 

לכל   4.3 הסכם  .17 תהיה  ההתקשרות  הקפאת  כי  להבהיר  נבקש 
 ימים. 60-היותר ל

 הבקשה נדחית. 
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 הסכם;  .18

נספח י"א  
 להסכם 

4.6 ;10.3 ; 

7 

אצלו   לשמור  רשאי  יהיה  היועץ  כי  להבהיר  נבקש 
על  העתקים   הגנה  ולצורך  הדין  להוראות  בהתאם 
 זכויותיו. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם על נספחיו, היועץ  
יהיה רשאי לשמור ברשותו העתקים בהתאם  
לנדרש על פי הדין, ובלבד שלא יעשה כל שימוש  
במידע ולא יעביר ו/או ימסור את המידע לצד  

 שלישי.  

כי   4 הסכם   .19 את  תווסף  תנבקש  לסיים  ליועץ  זכות  להסכם 
ההתקשרות במקרה שיימצא במצב של ניגוד עניינים,  
או מקום בו הדין יאסור על היועץ להמשיך את מתן  
 השירות או במקרה של אי תשלום שכרו ע"י המזמין.  

 . הבקשה נדחית

 

בחוזה יכלול    נבקש כי סעיף האחריות והשיפוי בנזיקין 8 הסכם  .20
של  עהגבלה   העבודה  תוצרי  הפצת  ג'    היועץל  לצד 

המכרז   המזמין/עורך  כלפי  שאינו  אחריות  והסרת 
 גורמים כאמור  

 הבקשה נדחית.   

בחוזה   8 הסכם  .21 בנזיקין  והשיפוי  האחריות  סעיף  כי  נבקש 
יתוקן כך שהיועץ יהיה אחראי לנזקים ישירים בלבד  

הטרחה  וכי   שכר  גובה  על  יעלה  לא  הפיצוי  סכום 
בפועל   ביחס  חודשים, למעט    12עבור  יועץ  ל   ששולם 

לנזקים ישירים שנגרמו עקב הונאה או פעולה בזדון  
 או מי מטעמו.   היועץ של 

 . הבקשה נדחית

היועץ לא יהיה  היועץ כך שלהגביל את אחריות  נבקש   8 הסכם  .22
בשליטתו   שאינן  בנסיבות  שנגרם  לנזק  אחראי 
ו/או   עליון  כוח  של  מאירוע  כתוצאה  ו/או  הסבירה 
כתוצאה ממעשה או מחדל של נת"ע ו/או צד שלישי  

 ו/או מי מטעמם.

"לפצות"   בנוסף,   המילה  שבסעיף    נבקש למחוק את 
בהמשך    8.3 "לשפות".  המילה  את  לכתוב  ובמקומה 

 הבקשה נדחית.  

 



 
 

7מתוך  6עמ'   

 
 

נ גובה  לכך,  מקרה,  בכל  כי  הבהרה,  להוסיף  בקש 
מוסמך   משפט  בית  לקביעת  בהתאם  יהיה  השיפוי 
בפסק דין שביצועו לא עוכב וכי ניתנה ליועץ הודעה על  
כן,   כמו  בו.  להתגונן  ואפשרות  ובכתב  מראש  ההליך 
נת"ע ו/או מי מטעמה מתחייבים שלא להתפשר ו/או  

תו  להגיע להסדר כלשהו בהליך מבלי לקבל את הסכמ
 המפורשת של היועץ לכך מראש ובכתב. 

נבקש כי סעיף העדר בלעדיות יכלול הגבלה של הפצת   10 הסכם   .23
לצד ג' שאינו המזמין/עורך    היועץ   תוצרי העבודה של  

 . היועץ  , ללא הסכמת המכרז

 הבקשה נדחית.  

להוסיף   10 הסכם  .24 לפיה  נבקש  הוראה  "המזמין/עורך  להסכם 
חומרים   למעט  במידע.  הבעלים הבלעדי  הינו  המכרז 

וכן למעט חומר / ניירות    היועץ   שהינם פיתוח עצמי של 
פי   על  שבוצעה  העבודה  לגיבוי  הנדרשים  עבודה 

 הכללים המקובלים לשמירת ניירות עבודה". 

 הבקשה נדחית.  

 10 הסכם   .25

 

הבאה:   הפסקה  את  הסודיות  לסעיף  להוסיף  נבקש 
רשאי   לעיל,  האמור  הוא    היועץ  "למרות  כי  לפרסם 

 נותן או נתן את השירותים למזמין/עורך המכרז."  

 . הבקשה נדחית

  

יירשם   11 הסכם   .26 כי  נבקש  עניינים,  לניגוד  הנוגעים  בסעיפים 
למיטב ידיעתו  מצהיר בזאת כי    היועץ   הנוסח הבא: " 

זה,   בהסכם  התקשרותו  למועד  כל  נכון  מתקיים  לא 
 ניגוד...".

 

 

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי 

ובכלל  לאחר המילים " -  בהסכם 11.2בסעיף 
  למיטב ידיעתויהיה לו" יתווסף "האמור לא 
 ובדיקתו"  

לאחר המילים "היועץ   -  בהסכם 11.3בסעיף 
למיטב  מתחייב בזאת להימנע" יתווסף "

 ובדיקתו"  ידיעתו
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היועץ   לאחר המילים " -  בהסכם 11.4בסעיף 
"  מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי 

יתווסף "מייד לאחר שיוודע לו, בהתאם  
 לבדיקתו" 

יסודית  נבקש להגדיל את מניין הימים לתיקון הפרה   12.1 הסכם  .27
 ימים   14-ל

 הבקשה נדחית.  

ימים לפחות    14נבקש להבהיר כי ההתראה תהיה בת   12.3 הסכם  .28
הזדמנות   ליועץ  תינתן  וכי  ובכתב  את  מראש  לבצע 

 החובה בעצמו  

את   נבקש להבהיר כי היועץ יהיה מחויב לשלם לנת"ע 
כל ההוצאות הישירות בלבד שהוציאה בקשר לסעיף  

 זה.

 הבקשה נדחית. 

  –נספח ג   .29
הנחיות  

הול  ימחשוב, נ 
מסמכים  

 ואבטחת מידע 

כפוף לאישור מחלקת הסייבר  נבקש כי הסעיף יהיה   4.7
 של משרדנו 

 הבקשה נדחית.   

  – 1נספח י'  .30
 ביטוח 

אחריות  
 מקצועית 

לאפשר הצגת אישור על עריכת ביטוח אחריות  נבקש 
כל עוד הוא כולל את עיקרי  מקצועית ממבטח זר 
 הביטוח המבוקשים. 

 הבקשה מתקבלת.

על   אישור  למסור  נדרש  זר  מבטח  כי  מובהר 
ה מבחינת  זהה  בנוסח  ביטוחים  תוכן,  עריכת 

 .1-י'   תנאים שבנספחהמהות וה


