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 כרכור - חנה פרדס המקומית המועצה בורע ומנמ"ר חשובמ שירותי למתן 2021/27 ס'מ פומבי במכרז הבהרה לשאלות מענה
 

 .מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .1

 ".אין שינוי במסמכי המכרזלהתייחס אליהן כ"שאלות שלא נענו במסגרת המענה יש  .2

 המציע יצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום בחתימה + חותמת. .3
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 עמוד מס' ס"דמ
 המכרז במסמכי

 מס'
 תשובה השאלה פירוט סעיף

 3.3 מסמכי המכרז  .1

 הכישורים עליב פוטנציאלים, ועמדיםמ עם התקשרל מציעה בכוונת

 שרא כיוצ"ב(,ו הסמכהה תעודות הניסיון, )לרבות המבוקשים

 הזכייה לאחר ידמ משנה בלניק לש מתכונתב מציעה םע יעבדו

 הנכוןש כך הסעיף שינויל נודה פיכך,ל זכה.י המציעש כלכ במכרז,

 יעסיק המציע מזמין,ה עם התקשרותה או/ו זכייהה למועד

 בסעיף. המפורטות דרישותה בעלי מועמדים

הבקשה 

 -מתקבלת 

המועמדים אשר 

עבדו במועצה י

יהיו חלק מניקוד 

 -האיכות 

המועצה תראיין 

 אותם 

 3.3.2 )א( מסמכי המכרז  .2

 וטנציאלים,פ מועמדים םע התקשרל מציעה כוונתב עיל,ל כאמור

 המציע כי עובדהה לאור ולםא מבוקשים,ה כישוריםה ללכ בכלי

 במכרז, זכייהה לאחר רק שנהמ קבלני ותםא עם התקשרל יכול

 עסיקי הוא יכ מציעה טעםמ הצהרהל הסעיף את לשנות נבקש

 בלבד, סעיףה בדרישות עומדיםה ועמדיםמ שירותיםה במסגרת

 המזמין. ידי על התקשרותה תחילת רםט יאושרו אשר

הבקשה 

 –מתקבלת 

המועמדים אשר 

יעבדו במועצה 

יהיו חלק מניקוד 

 –האיכות 

המועצה תראיין 

 אותם

 3.6 מסמכי המכרז  .3

 עם ספקה של סכמיםהה תא צרףל דרישהה תא החליףל בקשנ

 קבלני כי תחייבמ הוא פיהל ספקה טעםמ הצהרהב משנהה קבלני

 ספקה מהתחייבות חותותפ אינןש התחייבויותב תחייבוה המשנה

 להעביר בקשנ תתקבל, לא הצעתנוש ככל חילופין,ל ה.ז סכםה לפי

 המשנה. בלניק םע בהסכמים הרלוונטיים חלקיםה את  רק

 העבירל יש

 החלקים

 הרלוונטיים

 םע להסכם

 שנהמ קבלני

 להתחייבותם

  ההסכם לביצוע

4.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
4.4 
22 

 שעלול/ה עיהב ו/או נזק לכ מפני מזמיןה פניב תריעה הספקש ככל

 מי ו/או המפקח או/ו המזמין תההוראו ילוימ עקבותב להתרחש

 ףא על אמורהה ההוראה תא בצעל זאת בכל ביקש והמזמין מטעמו

 שנבע זקנ לכל אחריותב שאיי לא קהספ הספק, מצד התראה

 ר.כאמו המזמין הוראת ממילוי

 הבקשה

  מתקבלת

5.  
נספח ב' - חוזה 

 התקשרות
5.6 

15.1 

 ישלם המזמין אמור,כ נוחות טעמימ סיום לש מקרהב יכ נבקש

 ואינן ירותיםהש אספקת לצורך הוציאש הוצאות בורע גם לספק

 לביטול. ניתנות

 – נדחית הבקשה

 שלםת המועצה

 פי לע לספק

  בפועל הביצוע

6.  
נספח ב' - חוזה 

 התקשרות
7.2 

 כי לומר ייתהה הכוונה יכ נראה משפט.ה וונתכ תא בהירוה אנא

 אליהם יחסב אשר שירותים, ביצועב משנה בלניק עסיקי אל הספק

 משנה. ספק םע עובד הוא יכ הצהיר *לא*

 עסיקי אל המציע

 שנהמ קבלני

 אל ליהםא אשר

 סכםה צירף

 וא התקשרות

 אל גביהםל אשר

 המועצהמ ביקש

 להעסיקם

  בהסכם
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7.  
נספח ב' - חוזה 

 התקשרות
8.5 

11.3 

 

 

 ודיעה המזמין (1) באים:ה לתנאים כפוףב היהי שיפויה יכ נבקש

 עליה; לו יוודעה עם מידע תשלוםל הדרישה או/ו התביעה לע לספק

 (3) לפשרה; המו"מ ו/או הגנהה ניהול תא לספק ריעבי מזמיןה (2)

 חלוט. פס"דל בכפוף יהיה השיפוי

  נדחית הבקשה

8.  
נספח ב' - חוזה 

 התקשרות
10.1 
11.5 

 נהח פרדס יתהמקומ מועצהל יחסב אחריותב שאיי הספק כי נבקש
  אין המכרז. מסגרתב השירותים את ספקמ הוא הל בלבד, כרכור

 
 התקשרותמ חלק שאינם ופיםג כלפי אחריותב שאיי הספק כי סיבה

 זו.
 

 בהסכם: ו/או במכרז אחר מקום כלב האמור ףא על יכ נבקש בנוסף,

 בכל במיוחד דין, פי על עליו המוטלת באחריות יישא צד כל .1
 הספק לש אחריותו הרחבת כןש לרכוש, וו/א וףג נזקל הנוגע
 עשהמ גיןב ייגרםש זקנ לרבות דין,ב הקבועה לאחריות מעבר

 נטל מטילה כלשהו, 'ג צד או טעמומ מי וא מזמיןה לש חדלמ או
 שביטוחי שעה יטוח,ב בר אינוש הספק, לע יותרמ כלכלי

 אלה. נזקים מכסים המזמין

 יישא ולא בלבד ישיר לנזק דין פי על אחראי יהא הספק .2
 םשייגר ונשי,ע או מיוחד וצאתי,ת עקיף, זקנ לכל באחריות

 אובדן לרבות כלשהו, לישיש לצד או/ו מטעמו ימ או/ו למזמין
 רווח. ואובדן הכנסה

 שאינן בנסיבות שנגרם שהוא נזק לכל אחראי יהיה לא הספק .3
 וחכ של מאירוע כתוצאה ו/או הספק של סבירה בשליטתו

 מי ו/או המזמין של מחדל או ממעשה כתוצאה ו/או עליון
 שלישי. דצ רכיבי של שימוש ישיוןר הפרת לרבות מטעמו,

 שהוא, סוג מכל ביעהת כל גביל חולנהת אמורכ אחריותה הגבלות

 אחרת. ובין זיקיתנ בין חוזית, יןב תהא, שרא עילתה תהא

 ישאי הספק

 לפיכ באחריות

 כללו המועצה

 מועצהה מוסדות

 ספקמ הוא להלן

  שירות

9.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
11.1 
11.2 

 יהיה שיפויה יכ הוסיףל כןו "לפצות" המילה את למחוק נבקש

 עילל 10 לסעיף יחסב להערותיו בכפוףו חלוט פס"דל בכפוף

 הספק(. )אחריות

 נדחית הבקשה

10.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
11.4 

 סביר, לאו קיצוני סעד ינוה כספים יכובע ה.ז עיףס מחוקל נבקש

 לא כויותיו.ז למיצוי נוספים ביםר אמצעים ומדיםע שלמזמין בעוד

 המחלוקת אשר דע הספק לש ספיםכ עכבי מזמיןה יכ סביר

 בהתאם יושבוי המחלוקות כןש מזמין,ה צוןר שביעותל תיושבנה

 לפס"ד בכפוף מזמיןה את שפהי והספק טהמשפ יתב להחלטת

 לעיל. כאמור חלוט,

  נדחית הבקשה

11.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
15.2.1 

 סעיפי מירב תא מהווים הז ס"קב מפורטיםה הסעיפיםש מאחר

 לספק ניתנוש לאחר רק ארעת יסודית הפרה כי קבועל בקשנ החוזה

 ן.לתיקו סבירה וארכה התראה

  נדחית הבקשה

12.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
15.3 

 נדרשת 4.21 סעיף םובמקו סעיףל הבהפני טעות שנפלה נראה

 15.2 לסעיף הפנייה

 הבקשה

  תקבלתמ

13.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
15.8 

 לספק נדרש ספקה מלכתחילה, מועצהה של יאה ציודה לע בעלותה

 לבד.ב הנדרשים והתחזוקה מחשובה שירותי את

 הבקשה

  מתקבלת

14.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
16.1 

 בהסכםו המכרז במסמכי חרא מקום כלב אמורה לע הבהירל נבקש

 אחוז בגובה מצטברו כולל לסך וגבלי המוסכמים פיצוייםה סכום כי

 הכוללת; התמורה מסך שיוגדר

  נדחית בקשהה

15.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
 קנס. הטלת טרם םימי 14 בת להתראה לשנות נבקש 16.3

 ,נדחית הבקשה

 בטרם כי ויובהר

 הקנס הטלת

 האפשרות תינתן
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 לתיקון

 הליקויים

16.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
16.13 

 טיפול,ה זמן ממשך חריגות גיןב קנס ספקה לע ושתי אל יכ נבקש

 מטבע בתקלה. יפולט לתחילת נדרשה הזמןמ ריגותח גיןב אלא

 אשר בתקלה לטיפול מןהז לפרק התחייבל יכול אל הספק הדברים,

 תחילת למועד התחייבל יכול ספקה ומשתנות, ונותש נסיבותב תלוי

 בלבד. בתקלה הטיפול

 הבקשה

 בתנאיו מתקבלת

 שהטיפול

 היהי בתקלה

 חלה שוטף

 ועד מתחילתה

  סופה

17.  
נספח ב' – חוזה 

 התקשרות
13.3.2 

 כי:  נבקש
חילוט הערבות יבוצע במקרה של הפרה יסודית בלבד  -

יום ומתן ארכה  30ולאחר הודעה מראש ובכתב של 
 לתיקון ההפרה.

סכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי ה -
 הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 רבותע של ידושח שכן ערבותה ידושח דברב ההוראה את למחוק

 גבלת.מו שאינה ערבות שמעותומ חלקה, וא כולה שחולטה,

  נדחית הבקשה

18.  
נספח ב' - חוזה 

 התקשרות
20.1 

 זכויותיו תא להעביר רשאי היהי המזמין יכ להוסיףו הבהירל נבקש

 תיפגענה. לא הספק זכויות עוד כל
  נדחית הבקשה

19.  
נספח ב' - חוזה 

 התקשרות
21.1 

 יחסב ולא קצוב סכוםל ביחס קר חולת קיזוזה כותז יכ נבקש

 קיזוזה זכות את הגבילל נבקש ןכ מוכ וכחו.ה לאש לנזקים

 7 של ובכתב מראש ודעהה ונבקש לבדב זה סכםה פ"יע לתשלומים

 ביצוע. טרם ימים

  נדחית הבקשה

20.  
נספח ב'1 - מפרט 

 טכני
4.22 

24.4 
 מועצהה בטרם שימוע כותז לספק ינתןת כאמור מקרהב יכ בקשנ

 כלשהי. הנחייה בדבר תחליט
  נדחית הבקשה

21.  
נספח ב'1 – מפרט 

 טכני

 
 טבלה

 דרישות
 שירות

 ותחזוקה
 שוטפים
 )סעיף

3.2) 
 
 4 סעיף

 )תמיכה,
 שירות

 ותחזוקה(
 

סעיף 8 

רמת 

 שירות

 רבותל התחזוקהו תמיכה,ה ות,האחרי שירותי כי להבהיר נבקש

 נגרמו אשר קלהת או נזקב יפולט ולליםכ ינםא אחריות,ה בתקופת

 של נכונים לא פעלהה או ימושש (1) הלן:ל מפורטיםה מקריםה בשל

 או עבודה ביצוע (2)  מהם. לקח לכ לש וא התוצרים/המערכת

 ממשק זה ובכלל מהם, קחל בכל וא בתוצרים וא במערכת שינויים

 קבלני או שירותיםה נותן עובדימ בדל לשהוכ ורםג דיי לע המערכת

 למיניהם, בעט פגעי או ליוןע כוח אונה,ת דון,ז עשהמ (3) לו.ש משנה

 אחרות יבותס או חשמליות פרעותה מים, וא שא שלב זקנ הזנחה,

 לקויים כיול או חזוקהת (4) שירותים.ה נותן לש שליטתול שמעבר

 מידהע יא וא ולמיםה אינםש תרא תנאי (5) נאותים. בלתי או

 ותןנ ידי על לאש הובלה (6) אותה.נ בודהע ביבתס קיוםל בדרישה

 ניתוקים או/ו שיבושים או/ו פרעותה או/ו פסקותה (7) השירותים.

 הטלפונים רשת או/ו  המזמין ותמערכ שלב יגרמוש קלותת ו/או

 או/ו טהאינטרנ רבותל אחרת תקשורת שתר כל שלב ו/או הציבורית

 ע"י תמכתנ שאיננה בתוכנה קלותת (8) חרא תקשורת יבמרכ כל

 לפתרונה/תקלות נדרשת וז תמיכהו (support of end) היצרן

 נדרשת זו תמיכהו (life of End) היצרן "יע נמכרת שאיננה בחומרה

 לפתרונה.

 - נדחית הבקשה

 לע אחריות

 תחזוקת

 ללכ לש המחשוב

 ינהה המועצה

  המציע באחריות

22.  
נספח ב'2 - רמת 

 SLAשירות 
9-16 

 לסוג לוונטייםר שאינם יותה להא עיפיםס מחוקל נבקש

 מיכהת מחשוב, ירותיש לאספקת מכרזב דוברמ ההתקשרות.

 מערכת. בפיתוח ולא ואחזקה

 הבקשה

  מתקבלת
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 בברכה,                      
   נבו אייל  

  
 מכרזים מחלקת מנהל                                                                                                                                                      

 
 
 
 

  
 

 __________________________ :המציע וחותמת חתימה
 

23.  
נספח ג' – אחריות 

 וביטוח

טיפול 

בתקלות 

)טבלה 

 ראשונה(

 ציףר טיפולל לאא לה,בתק יפולט סיום למועד התחייבל ניתן לא

 ימיב רציף טיפולו משביתות / ריטיותק תקלותב שעוןה סביב

 התוכנה. םבעול כמקובל גילות,ר בתקלות עבודה

 תשובה ראה

  61 לשאלה

24.  
נספח ג' – אחריות 

 וביטוח
 

 

 יחסב בהערתנו המבוקשים השינויים תא הז נספחב החילל נבקש

 יל.לע כמפורט אחריות(, סעיף) ההתקשרות הסכםב 10 לסעיף

 שינוייםה ככל

 ההבקש יתקבלו

  מתקבלת


